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መግቢያ
ለአንድ ሰው ስጦታ ሰጥተውት፣ ያ ሰው በስጦታው ሳይጠቀምበት የቀረበትን አጋጣሚ
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ዓመት ገደማ በኋላ አርቲስቱ ጓደኛውን እንደገና ጎበኘ። ዙሪያውን ተመልክቶ ሲያጣ ስለ ሥዕሉ ጠየቀው ፣ ግን
ጓደኛው ሁሉንም ነገር ረስቶታል። ጓደኛው የሆነውን ነገር ለማብራራት ቢሞክርም ሰዓሊው በጣም
ተሰማው። የጓደኛው ምክንያት ምንም ይሁን ምን፣ አርቲስቱ አሁንም ጋደኛው ስጦታውን አልወደውም
ብሎ ገምቷል።
ክርስቲያናዊ ሥነ-መለኮታችንን ስንገነባ እንደዚህ ያለ ነገር ያጋጥማል። የክርስቶስ ተከታዮች
እንደመሆናችን መጠን እግዚአብሔር የመገለጥ ስጦታውን ስፍር ቁጥር በሌለው መንገድ እንደሰጠን
እናምናለን። ነገር ግን እኛ በስጦታው ምን ያህል እንደምናደንቅ የምናሳየው ሥጦታውን በሕይወታቸን
ስንጠቀምበት ነው፡፡ በእግዚአብሔር መገለጥ ላይ መታመን ስያቅተን፣ ያ ለእኛ ምንም እንዳልሆነ
ማሳየታችን ነው፤ ከመገለጥ ውጭ ሥነ-መለኮት መገንባት ማሳብ ሞኝነት ነው፡፡
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ነው ፡፡ “በራእይ መታመን” የሚል ርዕስ ሰጥተነዋል። በዚህ ትምህርት ውስጥ ሥነ-መለኮታችንን ስንገነባ
የእግዚአብሔርን የመገለጥ ስጦታ እንዴት መጠቀም እንደሚቻል እንመረምራለን።
ይህ ትምህርት በሦስት ዋና ክፍሎች ይከፈላል። በመጀመሪያ መገለጥን ስለማግኘት ቅዱሳት
መጻሕፍት የሚያስተምሩንን እንመረምራለን። ሁለተኛ የእግዚአብሔርን መገለጥ በመረዳት ውስጥ
የተካተቱትን አንዳንድ በጣም አስፈላጊ ሁኔታዎችን እንመረምራለን። ሦስተኛ ከእግዚአብሔር መገለጥ
ባገኘናቸው ሥነ -መለኮታዊ መደምደሚያዎች ላይ የመተማመን መንገዶችን እንመለከታለን። የአምላክን
መገለጥ የምናገኝበትን መንገዶችን በመመልከት እንጀምር።

መገለጥን መፈለግ
የሥነ-መለኮት ምሁራን ስለ እግዚአብሔር “ስውር አምላክ” ወይም በሥነ -መለኮታዊ አገላለጽ “ዴስ አብስኮንቶስ”
ብለው ደጋግመው ይናገራሉ። ራሱን ባይገልጥ ኖሮ እግዚአብሔር ከእኛ ሙሉ በሙሉ ይሰወር ነበር። ሁሉም እውነተኛ አማኞች
የመለኮታዊ መገለጥ ፍላጎችንን መቀበል አለባቸው። ለነገሩ የብሉይ ኪዳን ነቢያት ፣ ኢየሱስ እና የአዲስ ኪዳን ጸሐፊዎች በዚህ
ጉዳይ ላይ በአንድ ድምጽ ተናገሩ። በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ታማኝ ክርስቲያኖችም እንዲሁ አድርገዋል። በሰው ግምቶች
ላይ በቀላሉ አስተማማኝ ሥነ-መለኮት መገንባት አንችልም። በመለኮታዊ መገለጥ ጠንካራ መሠረት ላይ መገንባት አለብን። ይህ
ሁሉ ግን ወሳኝ ጥያቄ ያስነሳል። የእግዚአብሔርን መገለጥ ከየት እናገኛለን?
ራእይን የማግኘት ርዕሰ ጉዳይ ስንመረምር ፣ ሦስት ጉዳዮችን እንዳስሳለን። በመጀመሪያ ፣ የአጠቃላይ መገለጥን
ዶክትሪን እንመለከታለን። ሁለተኛ ፣ የልዩ መገለጥን ትምህርት እንመለከታለን። ሦስተኛ ፣ በእነዚህ ሁለት የመገለጥ ዓይነቶች
መካከል ያለውን ትስስር እንመረምራለን። በአጠቃላይ መገለጥ እንጀምር።
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የራስን ሥነ-መለኮት መገንባት

ትምህርት 3፡ በራእይ ላይ መታመን

አጠቃላይ መገለጥ

በአጠቃላይ መገለጥ ፣ እግዚአብሔር ራሱን በፍጥረት ሁሉና በሰዎች ሁሉ ገለጠ፡፡
እግዚአብሔር ራሱን ለሰው ልጆች ከገለጠባቸው ዋና መንገዶች አንዱ ብዙውን ጊዜ “አጠቃላይ
መገለጥ” ብለን በምንጠራው ነው። እግዚአብሔር በአጠቃላይ በተፈጠሩ ነገሮች እና በአጠቃላይ በሁሉም
ሰዎች ራሱን እንደሚገልጽ ለማመልከት “አጠቃላይ” የሚለውን ቃል እንጠቀማለን። አንዳንድ ጊዜ
“ተፈጥሮአዊ መገለጥ” ተብሎም ይጠራል ምክንያቱም ይህ መገለጥ የሚመጣው በተፈጥሮ ወይም
በፍጥረት አማካኝነት ስለሆነ ነው።
በርካታ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ስለ አጠቃላይ መገለጥ ያስተምሩናል። ለምሳሌ ፣ በመዝሙር
19፡1-6 ላይ የተጠቀሰውን ጽንሰ ሐሳብ እናገኛለን። የሐዋርያት ሥራ 14: 15-17; እና የሐዋርያት ሥራ 17:26,
27 ጥቅሶችም ተጠቅሷል፡፡ ምናልባት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ አጠቃላይ መገለጥ ሙሉ መግለጫ
በሮሜ 1፡18-32 ማግኘት ይቻላል፡፡
አጠቃላይ መገለጥ እግዚአብሔር ስለራሱ የገለጠልን ወይም ስለራሱ የሚነግረን
በፍጥረትና በሚሰጠን ስጦታዎች፣ ማለትም በተፈጥሮ እና እንዲሁም በታሪክ
ሂደት ነው። ይህ መገለጥ ነው፤ እኛ እንደምናየው በመዝሙር 19 ላይ እንዳለው ስለ
እግዚአብሔር ይነግረናል፤ “ሰማያት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ”። ስለዚህ
ሰማያትን ፣ የሰማይ አካላትን ፣ ምድርን ፣ ፀሐይን ፣ ጨረቃን ፣ ከዋክብትን እና
የመሳሰሉትን በማሰላሰል የከበረ ፈጣሪ አለ ብለን ማሰብ እንችላለን። እንዲሁም
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የራስን ሥነ-መለኮት መገንባት

ትምህርት 3፡ በራእይ ላይ መታመን

በሮሜ 1 ውስጥ ፣ ጳውሎስ ስለ እግዚአብሔር ፣ ስለ ኃይሉ እና ስለ ጥበቡ በፍጥረተ
ውስጥ ማየት እንደምንችል ይናገራል።
— ዶ/ር ላሪ ትሮተር
ስለ አጠቃላይ መገለጥ ይህንን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ለመመልከት ሁለት ጉዳዮችን መንካት
አለብን፡፡ እነርሱም የአጠቃላይ መገለጥ መተላለፊያ መንገዶች እና የአጠቃላይ መገለጥ ይዘት ናቸው።
በመጀመሪያ ደረጃ ቅዱሳት መጻሕፍት የአጠቃላይ መገለጥ መተላለፊያ መንገድ ፍጥረት ሁሉ መሆኑን
ያስተምራሉ።

የመገለጥ መተላለፊያ መንገዶች
ጳውሎስ በሮሜ 1፡18-20 ጉዳዩን እንዴት እንዳስቀመጠው አድምጡ፡
እውነትን በዓመፃ በሚከለክሉ ሰዎች በኃጢአተኝነታቸውና በዓመፃቸው ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር
ቍጣ ከሰማይ ይገለጣልና፤ እግዚአብሔር ስለ ገለጠላቸው፥ ስለ እግዚአብሔር ሊታወቅ የሚቻለው
በእነርሱ ዘንድ ግልጥ ነውና። የማይታየው ባሕርይ እርሱም የዘላለም ኃይሉ ደግሞም አምላክነቱ
ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ከተሠሩት ታውቆ ግልጥ ሆኖ ይታያልና፤ (ሮሜ 1:18-20).
እነዚህ ቃላት እግዚአብሔር በፍጥረቱ ፣ ወይም እዚህ እንደተናገረው ፣ “በተሠራው ነገር” እንደሚገለጥልን
ይነግሩናል።
ራእይ የሚመጣው በጠፈር ውስጥ ባሉ ግዙፍ ጋላክሲዎች እና በአጉሊ መነጽር በሚታዩ ጥቃቂን
ሕዋሳት ነው፡፡ የፍጥረታዊው አካላዊ ፣ ረቂቅ እና መንፈሳዊ ገጽታዎች - እንደ ሰው ልጅ መኖራችን እንኳን
- በፍጥረት ውስጥ ያለው ሁሉ የእግዚአብሔርን መገለጥ ያስተላልፋል። እንደ አለመታደል ሆኖ ክርስቲያኖች
ብዙውን ጊዜ በሮሜ 1 ውስጥ ያሉት ቃላት ፍጥረትን በተፈጥሯዊ ሁኔታ ውስጥ ብቻ ያመለክታሉ ብለው
ያስባሉ። ጫካዎች ፣ ሀይቆች ፣ ተራሮች እና ምድረ በዳ ሀሳቦቻችንን ወደ እግዚአብሔር እንዴት ማዞር
እንደሚችሉ ሁላችንም እናውቃለን። ግን ስልጣኔ ፣ ቴክኖሎጂ እና የሰዎች ባህል በአጠቃላይ
እግዚአብሔርንም የሚገልጥ መሆኑን ብዙ ጊዜ ማስተዋል አንችልም።
በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ እግዚአብሔር ይነግረናል ፣ ጳውሎስ በሮሜ 1 ላይ
ክርክር ይሰጠናል፣ ምንም ቢሆን፣ ባሕሉ ምንም ቢሆን፣ ማንኛውም ሰው የሆነ
ማንኛውም ሰው ስለ እግዚአብሔር መኖር ያውቃል… ጳውሎስ እያንዳንዱ ሰው
እግዚአብሔር በሕሊና መኖሩን ያውቃል። ሰው ምክንያት አለው ፣ ሕሊና አለው ፣
እና በዓለም ውስጥ በተፈጠረው ነገር ፣ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ተፈጥሮ በግልፅ
ታይቷል። ስለዚህ ፣ ሁሉም ሰው እግዚአብሔር መኖሩን በፍጥረት እና በሕሊና
ያውቃል። በሮሜ 1 ውስጥ የእግዚአብሔር የጽድቅ ተፈጥሮ እና ቅድስናው በሰዎች
እግዚአብሔርን አለማክበር ሁሉ ላይ ከሰማይ ተገለጠ ይላል ፣ ሰዎች ይህንን
በመካዳቸው ታይቷል። በአመፃቸው የእግዚአብሔርን እውነት አፈኑት።
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— ቀሲስ ክሌቴ ሁክስ
በሮሜ 1፡32 እንደምናነበው:
እንደነዚህ ለሚያደርጉት ሞት ይገባቸዋል የሚለውን የእግዚአብሔርን ሕግ እያወቁ እነዚህን
ከሚያደርጉ ጋር ይስማማሉ እንጂ አድራጊዎች ብቻ አይደሉም። (ሮሜs 1:32).
እነዚህ ቃላት የሚያመለክቱት አጠቃላይ መገለጥ የሚመጣው ሰዎች በተፈጥሮአቸው በሚያደርጉት ነገር
እንጂ ፍጥረት ባለበት የተፈጥሮ ሁኔታ ውስጥ ብቻ አይደለም። የሰው ቴክኖሎጂዎች ፣ ሳይንስ ፣ ሥነ ሕንፃ
፣ ፖለቲካ ፣ የቤተሰብ ሕይወት ፣ ሥነጥበብ ፣ መድኃኒት ፣ ሙዚቃ እና ስፍር ቁጥር የሌላቸው የሰዎች ባሕል
ምርቶች እንዲሁ የእግዚአብሔርን መገለጥ ያሳያል፡፡ እኛ ከእግዚአብሔር መገለጥ ማምለጥ አንችልም።
ከአጠቃላይ መገለጥ መተላለፊያ መንገዶች በተጨማሪ በሮሜ 1 ጳውሎስ ውስጥ የአጠቃላይ
መገለጥን መሠረታዊ ይዘትም እንዳመለከተ ልብ ማለት አለብን።

የመገለጥ ይዘት
አሁን ፣ ከአንድ እይታ ፣ ጳውሎስ በአጠቃላይ መገለጥ ሰዎች ስለሚያውቁት በጣም እርግጠኛ
አልነበረም። ምናልባት በተለያዩ ቦታዎች እና ጊዜያት ያሉ የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ የአጠቃላይ መገለጥን
ገጽታዎች ሲያጋጥማቸው የሚረዱበት መጠንና ገጽታ የተለያየ ሊሆን ስለሚችል ሰዎች ከአጠቃላይ መገለጥ
የሚረዱት ነገር ምን እንደሆነ በዝርዝር አልተናገረም፡፡ የሆነ ሆኖ ፣ ጳውሎስ አጠቃላይ መገለጥ ቢያንስ ሁለት
ዓይነት መረጃዎችን ለሰው ልጆች እንደሚገልጥ በግልጽ ተናግሯል - የእግዚአብሔር ባሕሪያት እና የእኛ ተጓዳኝ
የሞራል ኃላፊነቶች። በአንድ በኩል ፣ ጳውሎስ በሮሜ 1፡20 ላይ እንዳስቀመጠው ፣ ፍጥረት ይገልጣል የማይታየው ባሕርይ እርሱም የዘላለም ኃይሉ ደግሞም አምላክነቱ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ
ከተሠሩት ታውቆ ግልጥ ሆኖ ይታያልና፤ (ሮሜ 1:20).
እዚህ ላይ ጳውሎስ በቀጥታ ሊታዩ የማይችሉት የእግዚአብሔር ባሕሪያት በፍጥረቱ ውስጥ
በተዘዋዋሪ እንደሚታዩ በግልጽ ተናግሯል። እያንዳንዱ ሰው ፣ ምንም ይሁን ማን ፣ የእግዚአብሔርን ባሕሪይ
አንዳንድ ገጽታዎችን ያውቃል ፣ ምክንያቱም ቀደም ሲል በሮሜ 1:19 ላይ እንደምናነበው ፣ “እግዚአብሔር
አሳይቷቸዋል” በአጠቃላይ መገለጥ። ለምሳሌ የፍጥረት ውበት የእግዚአብሔርን አስደናቂ ውበት
ያመለክታል። ተፈጥሮ ለሰው ሕይወት መዘጋጀቱ የእግዚአብሔርን መልካምነት ያሳያል። የፍጥረት መጠነ
ሰፊነቱ ግዙፍነቱን ይገልጣል። የፍጥረት ውስብስብነት ተወዳዳሪ የሌለውን ጥበቡን ያሳያል። የተፈጥሮ ኃይል
ደግሞ መለኮታዊ ኃይሉን ይገልጣል።
የሰውን አካል ከተመለከትን ፣ የአጠቃላይ መገለጥ አካል ነው። እግዚአብሔር
በጣም ውስብስብ አካል ሰጠን። ይህ አስደናቂ ነው። ለምሳሌ ፣ የሳይንስ ሊቃውንት
በሰው አካል ውስጥ ያሉ ሕዋሳት ብዛት ሠላሳ ሰባት ትሪሊዮን ነው ብለው
ይገምታሉ። ሠላሳ ሰባት ትሪሊዮን! እና እያንዳንዱ ሕዋስ ውስብስብ እና የተወሰነ
መዋቅር እና ተግባር አለው… በዙሪያችን ስላለው ቦታ ካሰብን ፣ አስደናቂ ነገሮችን
እናያለን። እኛ የፀሐይ ስርዓት አለን ፣ እና ፕላኔት መሬት በፀሐይ ዙሪያ ከሚዞሩት
ፕላኔቶች አንዱ ብቻ ነው ፣ ይህንን የፀሐይ ስርዓት ብለን እንጠራዋለን… ከዚህ ሁሉ
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የሚገርመው ነገር ሳይንቲስቶች በመቶ ቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ጋላክሲዎች እንዳሉ
መገመታቸው ነው! ስለዚህ ፣ ጥያቄው - ይህ ሁሉ ለምን ሆነ? ይህን ሁሉ የፈጠረው
ማነው? ይህ ሁሉ በራሱ መከሰቱ ምክንያታዊ ነውን? ወይስ መጀመሪያና መጨረሻ
የሌለው በግርማና በኃይል የተሞላው ጥበበኛ እና ታላቅ አምላክ ነው?
— ቀሲስ ዶ / ር ኢማድ ኤ ሚካኤል ፣ ትርጉም
በሌላ በኩል ፣ የእግዚአብሔር የማይታዩ ባህሪያትን ከማሳየት በተጨማሪ ፣ አጠቃላይ መገለጥ በእግዚአብሔር ፊት
የእኛን የሞራል ኃላፊነት ገጽታዎች ያስተላልፋል። ጳውሎስ ስለ ሰው ዘር ኃጢአት የተናገረበትን ሮሜ 1:32 ን እንደገና ያዳምጡ
እንደነዚህ ለሚያደርጉት ሞት ይገባቸዋል የሚለውን የእግዚአብሔርን ሕግ እያወቁ እነዚህን
ከሚያደርጉ ጋር ይስማማሉ እንጂ አድራጊዎች ብቻ አይደሉም። (ሮሜs 1:32).
በሌላ አነጋገር ፣ የተለያዩ የፍጥረት ገጽታዎች በእግዚአብሔር ፊት የምንሸከማቸውን የሞራል ኃላፊነቶች
ይገልጣሉ። ለምሳሌ ፣ በወንድ እና በሴት መካከል ባዮሎጂያዊ ልዩነቶች የተቃራኒ ጾታ ግንኙነቶችን
የመለማመድ ግዴታችንን ያሳያሉ። ልጆች በወላጅ እንክብካቤ ላይ ጥገኛ መሆናቸው የሁለቱም ወላጆች
ልጆቻቸውን የመጠበቅ ግዴታ እና የወላጆቻቸውን የማክበር ሃላፊነት ያሳያል። በረሃብ እና በጦርነት ውስጥ
የሰው ልጆች ስቃይ ምህረትን የማድረግ ግዴታችንን ያሳያል። እኛ በምናይበት ሁሉ ፣ ፍጥረቱ ወደ እኛ
ይጮኻል ፣ እግዚአብሔር ሕይወታችንን በፍጥረቱ ውስጥ እና በፍጥረቱ በኩል ከሚያሳያቸው የሞራል
ደረጃዎች ጋር እንድናስተካክል ይጠይቃል።
አሁን የአጠቃላይ መገለጥን ትምህርት የሚገኘውን መገለጥ ከተመለከትን ወደ ልዩ መገለጥ
ትምህርት መሄድ አለብን፡፡

ልዩ መገለጥ
በባህላዊ ክርስቲያናዊ ሥነ -መለኮት ፣ በአጠቃላይ መገለጥ - እግዚአብሔር በሁሉም ነገሮች ራሱን
እንዴት እንደገለጠ - እና በልዩ መገለጥ መካከል ልዩነት ማድረግ የተለመደ ነው። ይህ ልዩነት በብዙ መንገዶች
አጋዥ ነው ፣ ግን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። ወንጌላውያን ፕሮቴስታንቶች ስለ ልዩ መገለጥ ሲናገሩ ብዙውን
ጊዜ ስለ ቅዱሳት መጻሕፍት ብቻ ያስባሉ። በእርግጠኝነት ፣ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልዩ መገለጥ
ወሳኝ ገጽታ ነው ፣ ግን ልዩ መገለጥ ከመጽሐፍ ቅዱስ የበለጠ ነገርን ያካትታል።
ልዩ መገለጥ “ልዩ” ተብሎ ተጠርቷል ፣ ምክንያቱም በሁሉም ቦታዎች ለሁሉም ሰዎች ስላልተሰጠ ፣
ግን ለተለየ ወይም ለየት ላለ የሰው ዘር ክፍሎች በመሰጠቱ ነው። ይህ ዓይነቱ መገለጥ በታሪክ ዘመናት ሁሉ
ብዙ ቅርጾችን ይዞ ነበር ፣ ነገር ግን ከክርስቲያና እይታ ፣ እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ውስጥ እራሱን በግልፅ
እና ሙሉ በሙሉ ገለጠ።
ዕብራውያን 1:1-3 ስለ ልዩ መገለጥ የክርስትናን አመለካከት አጭር ማጠቃለያ ይሰጣል-
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የራስን ሥነ-መለኮት መገንባት

ትምህርት 3፡ በራእይ ላይ መታመን

ከጥንት ጀምሮ እግዚአብሔር በብዙ ዓይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ፥ ሁሉን
ወራሽ ባደረገው ደግሞም ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለእኛ ተናገረን፤
እርሱም የክብሩ መንጸባረቅና የባሕርዩ ምሳሌ ሆኖ፥ ሁሉን በስልጣኑ ቃል እየደገፈ፥ ኃጢአታችንን
በራሱ ካነጻ በኋላ በሰማያት በግርማው ቀኝ ተቀመጠ፤ (ዕብራውያን 1:1-3).
ከክርስቶስ መምጣት በፊት እግዚአብሔር ራሱን እና ፈቃዱን በብዙ ልዩ መንገዶች ገልጧል። በቀጥታ
ከሰዎች ጋር ተነጋግሯል ፣ ከተፈጥሮ በላይ የሆኑ ሕልሞችን ሰጣቸው ፣ ዓይኖቻቸውን ለራእይ ገለጠ ፣
በነቢያት ፣ በካህናት ፣ በነገሥታት እና በጥበበኞች በኩል ተናገረ። ነገር ግን ከእነዚህ መገለጦች ውስጥ
አንዳቸውም ቢሆኑ በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ውስጥ ካለው ሙላት እና እጅግ የላቀ ክብር መገለጥ ጋር
አይወዳደርም። የኢየሱስ ሕይወት እና ትምህርቶች የእግዚአብሔር ልዩ መገለጥ ናቸው። እናም በዚህ
ምክንያት ፣ የክርስትና ሥነ -መለኮት መመዘኛ በክርስቶስ ውስጥ የእግዚአብሔር መገለጥ ነው ማለቱ በጣም
ተገቢ ነው። አሁን ፣ ይህ ለክርስቶስ ያለው ቁርጠኝነት የእግዚአብሔር ከፍተኛ መገለጥ ወደ በርካታ አስፈላጊ
እንድምታዎች ይመራል። ግን ለእኛ ዓላማዎች ፣ በጣም አስፈላጊ እና ተግባራዊ አንድምታዎች እንዱ እኛ
ቅዱሳት መጻሕፍት የእግዚአብሔር ለመሆኑ ራሳችንን መስጠት አለብን፡፡
ለምን እንደ ብሉይ እና አዲስ ኪዳናት እንደ እግዚአብሔር መገለጥ መገዛት
እንዳለብን ስናስብ ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳት መጻሕፍትን እንዴት እንደያዘ
ማሰብ እንችላለን። ኢየሱስ ቅዱሳት መጻሕፍትን ሲያነብ ሥልጣኑ ከየት መጣ? እሱ
ከአብ መሆኑን ተናግሯል ፣ ግን ብዙ ጊዜ የአባቱን ስልጣን ሲጠቅስ ቃላቱ በብሉይ
ኪዳን ላይ ተመስርተው ነበር። ያም ማለት ፣ ኢየሱስ ያነበበው መጽሐፍ ቅዱስ
የብሉይ ኪዳን ሙሉ ነበር ፤ ብሉይ ኪዳን የእርሱ ቀኖና ነበር። ከዚያ ፣ እርሱ ደግሞ
ሐዋርያትን እና ነቢያትን እንደሰጠን ነግሮናል። ኤፌሶን 2 ፣ 4 ደጋግሞ እንደሚያጎላ
፣ ሐዋርያት እና ነቢያት የቤተ ክርስቲያን መሠረት ሲሆኑ የማዕዘኑ ድንጋይ ኢየሱስ
ክርስቶስ ነው። ለእኛ ፣ ብሉይና አዲስ ኪዳናት በጋራ የተቀበልነው መገለጥ ነው።
— ዶ/ ቢአኦ ቼን ፣ ትርጉም ነው
ክርስቶስን ከሁሉ የላቀ የእግዚአብሔር መገለጥ አድርገው የሚመለከቱት ሰዎች ዛሬ ብሉይ እና አዲስ
ኪዳኖችን እንደ እግዚአብሔር ልዩ መገለጥ አድርገው በመቀበል የእርሱን ምሳሌ በመከተል ለትምህርቱ
መገዛት አለባቸው።
ከእግዚአብሔር አእምሮና ልብ እንደመጡ ቅዱሳት መጻሕፍትን መውደዳችን ለእኛ
በጣም አስፈላጊ ነው። እግዚአብሔር በክርስቶስ የሰማዩ አባታችን ነው ፣ እርሱም
እኛን እያነጋገረ ነው። ቅዱሳት መጻሕፍት ለእኛ ሲናገሩ ፣ እርሱ የሚናገረውን
መውደድ አለብን። ምናልባት ፣ እንደ መዝሙረ ዳዊት 119 ይህን የመጽሐፍ ቅዱስ
ፍቅር የሚያሳይ የቅዱሳት መጻሕፍት ክፍል የለም። እኔ ቃላትህን እበላለሁ; እኔ
አሰላስላቸዋለሁ; እነርሱ የእኔ ምግብ ናቸው ” እናም በእነዚህ ጥቅሶች ደስተኛ
መሆኑን ይናገራል፣ በ176 ጥቅሶች በእግዚአብሔር ሕግ እንደሚደሰት ይናገራል፡፡
እናም እኔ ሰለራሴ አስባለሁ ፣ እንደ አዲስ ኪዳን አማኝ ፣ በእግዚአብሔር ምክር ሁሉ
እንዴት ደስ ይለኛል? የዕብራውያን መጽሐፍ እንደሚነግረን “የተሻሉ ተስፋዎች”
አሉን። እኛ የክርስቶስ ሕይወት ፍፃሜ አለን ፣ እና ስለዚህ የመዝሙር 119 ጸሐፊ
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የራስን ሥነ-መለኮት መገንባት

ትምህርት 3፡ በራእይ ላይ መታመን

የወደደውን እና ብዙ ተጨማሪ ነገሮችን መውደድ እችላለሁ።
— ዶ/ር አንድሪው ዴቪስ
በዘመናችን ፣ የእግዚአብሔርን መገለጥ ማግኘት በፍጥረት ውስጥ አጠቃላይ መገለጥን እና
በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ልዩ መገለጥን ያካትታል። አሁን ፣ ትኩረታችንን በእነዚህ ትምህርቶች መካከል
ወዳለው ትስስር እንመልስ። እነዚህን ትስስሮች መረዳት ሁለቱንም መገለጥ ችላ ማለት እንደማንችል
እንድናይ ይረዳናል።

ትስስሮች
ክርስቲያናዊ ሥነ -መለኮትን ስንገነባ ልናደርገው የምንፈልገው ነገር እግዚአብሔር በአጠቃላይ
ወይም በልዩ መገለጥ የገለጠውን ማንኛውንም ነገር ችላ አለማለት ነው። ኢየሱስ በምሳሌዎቹ ውስጥ
እንዲሁም በትምህርቱ ውስጥ ከተለመዱ የሕይወት ልምዶች ቁምነገር በማስተማሩ የአጠቃላይ መገለጥን
አስፈላጊነት አሳይታቷል፡፡ ቅዱሳት መጻህፍትን በጠቀሰ ቁጥር ልዩ መገለጥን አስፈላጊነትም አመልክቷል። እኛ
እንደ ኢየሱስ በእነዚህ በሁለቱም የመገለጥ ዓይነቶች ላይ እንድንታመን ፣ እነርሱ መካከል ያለወውን ጥልቀ
ትስስሮች ማወቅ አለብን። በአጠቃላይ መገለጥ ላይ ስናሰላስል ወደ የቅዱሳት መጻሕፍት ልዩ መገለጥ
ይመራናል። በቅዱሳን ጽሑፎች ውስጥ የእግዚአብሔርን ልዩ መገለጥ ለመረዳት ስንፈልግ አጠቃላይ መገለጥ
ይረዳናል። በየመንገዱ በየደረጃው ሁለቱም እጅ ለእጅ ተያይዘው ይሄዳሉ።
በእነዚህ የመገለጥ ዓይነቶች መካከል ያለውን ትስስር ሁለት ገጽታዎች -በአጠቃላይ እና በልዩ
መገለጥ መካከል መደራረብ እና የሁለቱም የመገለጥ ዓይነቶች አስፈላጊነት እንዳስሳለን። በመጀመሪያ
በአጠቃላይ እና በልዩ መገለጥ መካከል ያለውን መደራረብ እንመልከት።

መደራረብ
ምንም እንኳን ብዙ ጊዜ ስለ አጠቃላይ እና ልዩ መገለጥ በተናጠል ርዕሶች ስር ብንናገርም ፣ እነዚህ
ሁለቱ የመገለጥ ዓይነቶች በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚደጋገፉ ማወቅ አለብን። ይህንን ለማየት ፣ በሁለቱም
የመገለጥ ዓይነቶች ውስጥ የተገኙትን የተለያዩ ይዘቶች አምነን መቀበል አለብን።
በአንድ በኩል ፣ በቅዱሳን ጽሑፎች ውስጥ ልዩ መገለጥ በልዩ ግንዛቤዎች እና በጣም የተለመዱ
ግንዛቤዎች መካከል ቀጣይነት የሚፈጥሩ ብዙ ርዕሰ ጉዳዮችን ይዳስሳል። አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች
በመለኮታዊ መመሪያም ቢሆን በተለመደው ምልከታዎች ወይም ልምዶች ማንም ሊጽፋቸው የማይችሉ
ናቸው። እነዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች በልዩ ፣ ከተፈጥሮ በላይ በሆኑ መንገዶች ተሰጥተዋል። ምናልባት
በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የዚህ ዓይነቱ በጣም ግልፅ ምሳሌዎች እንደ ዳንኤል ፣ ኢዩኤል እና ራእይ ያሉ
የመጽሐፎች ክፍሎች ናቸው። እነዚህን የጻፉት ሰዎች መረጃቸውን የተቀበሉት በራዕይ እና በተለይ
ከተሰጣቸው ከተፈጥሮ በላይ በሆኑ መንገዶች ነው። ከዚህ አንፃር ፣ እነዚህን የቅዱሳት መጻሕፍት ክፍሎች
“በጣም ልዩ መገለጥ” ብለን ልንጠራቸው እንችላለን።
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የራስን ሥነ-መለኮት መገንባት

ትምህርት 3፡ በራእይ ላይ መታመን

በዚህ ቀጣይነት ባለው መስመር ላይ በመካከለኛው ሥፍራ ላይ የሚወድቁ ይኖራሉ፡፡ በልዩ መገለጥ
በተገኙና በተለመደው መንገድ በመንፈስ የተሰጡ መገለጦች አሉ፡፡ ለአብነት ያህል ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ
ያሉትን የነገሥታት መጽሓፍትን እና የሉቃስን ወንጌል እንውሰድ። የእነዚህ መጻሕፍት ጸሐፊዎች ብዙ
መረጃዎቻቸውን ከተራ ሰብዓዊ ምንጮች እንደሰበሰቡ በግልፅ ጠቅሰዋል። ነገሥታት የእስራኤልንና
የይሁዳን የነገሥታት ታሪክ ያመለክታሉ። ሉቃስ ትምህርቱን ከክርስቶስ ሕይወት ምስክሮች እንደሰበሰበ
ጠቅሷል። የእግዚአብሔር መንፈስ እነዚህን የመጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፊዎች ሲመራ ልዩ ልዕለ -ተፈጥሮአዊ
ግንዛቤዎች በእርግጥ ተጨምረዋል። እነርሱ በመረጃዎቻቸው ውስጥ ያገኙትን መረጃ ትክክለኛነት
ለማረጋገጥ፣ ምንጮቻቸውን እንዴት እንደሚተረጉሙ በመደበኛ የመረጃ አሰባሰብ ውስጥ ከሚገኘው
የተለየ ግንዛቤ ነበሯቸው። ስለዚህ ፣ ከዚህ አንፃር ፣ እነዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ውስጥ በልዩ ምሪት
የተገኙና በተራው መንገድ የተገኙ ይዘቶች አሉ፡፡
ከዚህ ባሻገር ፣ ብዙ የቅዱሳት መጻሕፍት ክፍሎች የተለመዱ ግን ተመስጧዊ ግንዛቤዎችን
ያካትታሉ። ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ብዙውን ጊዜ ስለ ተራ ልምዶች ትክክለኛ ምልከታዎችን እንዲያደርጉ
የመጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፊዎችን ይመራ ነበር። ለምሳሌ በምሳሌ 30፡25 ላይ እንዲህ እናነባለን ገብረ ጕንዳን ኃይል የሌላቸው ሕዝቦች ናቸው፥ ነገር ግን በበጋ መኖዋቸዋን ይሰበስባሉ።
(ምሳሌ30:25).
ይህ ዐረፍተ ነገር በመንፈስ አነሳሽነት የተጻፈ እና እውነት ነው ፣ ነገር ግን ተፈጥሮን በማየት የተገኘ
ነው ፣ ልዩ እይታን ከመቀበል አይደለም።
ስለዚህ ፣ በዚህ ትርጉም ፣ ልዩ መገለጥ ብዙውን ጊዜ በአጠቃላይ መገለጥ ጋር የምናያይዛቸውን
አሳቦች ይይዛል፡፡ በተግባር ማንም ሰው ስለ ዓለም ሊያስተውለው የሚችል እነዚህ ዓይነቶች ናቸው።
እንዲያውም እነዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች “አጠቃላይ ልዩ መገለጥ” ናቸው እንል ይሆናል።
በምሳሌ 14:20 ላይ “ድሃ እንኳን ጎረቤቶቹ ይጠሉታል ፣ ግን ሁሉም ሀብታም
የሆነውን ይወዳል” ይላል። ይህ የግድ አዎንታዊ ወይም አሉታዊ ግምገማን
አያደርግም ፣ ይህ የምልከታ ችሎታ ነው፣ በዚያ ምን እንደተከሰተ ለመረዳት መቻል
ብቻ ነው… በዚህ ውስጥ ሁል ጊዜ የምናስተናግዳቸውን ነገሮችን ያካትታል፡
ግንኙነቶች፣ ከባለሥልጣናት ጋር ያለን ግንኙነት፣ ስለ ገንዘብ አጠቃቀማችን
ማሰብ፣ ከወላጆቻችን ጋር ስላለው ግንኙነት ማሰብ ፣ ስለ ሥራችን በማሰብ ፣ እና
ሌላው ቀርቶ የምግብ አበላል ሥነምግባር ጨምሮ፣ ሁሉም እንደዚህ ያሉ ተግባራዊ
ተግባራዊ ጉዳዮች በዚህ ዓይነት መልኩ ይታያሉ። ከዚያ ፣ በሰፊው እይታ በችሎታ
መኖር እንድንችል ሕይወትን እና ዓለምን በትክክል መረዳት መቻልን ያመለክታል።
ልናስወግዳቸው የሚገቡ የወጥመዶችን ዓይነቶች እናውቃለን። በሕይወት ውስጥ
ወደፊት ለመሄድ መንገዶችን እናውቃለን። እናም በእውነቱ ህይወትን በችሎታ
ለመኖር ከፈለግን ያንን ማድረግ ያለብን እግዚአብሔርን ከመፍራት አንፃር መሆኑን
እንድንረዳ የሚረዳን መጽሐፍ ቅዱስ ነው።
— ዶ/ር ኤሪክ ጄ ቱሊ
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የራስን ሥነ-መለኮት መገንባት

ትምህርት 3፡ በራእይ ላይ መታመን

በሌላ በኩል ፣ ልክ እንደ ልዩ መገለጥ ፣ አጠቃላይ መገለጥ እንዲሁ ከተለመደ እስከ ያልተለመደ
ሊለዩ የሚችሉ ብዙ የተለያዩ ይዘቶችን ያካትታል። በዚህ በመስመሩ አንደኛው ጫፍ ፣ አጠቃላይ መገለጥ
በጣም የተለመዱ፣ ለብዙዎች የታወቁ አሳቦችን ይይዛል፡፡ በሰፊው በሰማይ ስፋት ዓለም ግዙፍ እንደሆነች
ሁሉም ሰው ማለት ይቻላል ያውቃል። ሁሉም ሰው ማለት ይቻላል የሞራል ሕሊናቸውን ያገኙበትን ጊዜ
ማስታወስ ይችላል። እነዚህ ሁለንተናዊ ልምዶች ሁል ጊዜ እግዚአብሔርን እና ለሰው ልጅ ያለውን ፈቃዱን
ይገልጣሉ። እነርሱን “በጣም አጠቃላይ መገለጥ” ልንላቸው እንችላለን።
ወደ አጠቃላይ መገለጥ መሃል ላይ የጋራ እና ያልተለመደ አጠቃላይ መገለጥ ድብልቅ ነገሮች ናቸው።
እነዚህ በተወሰነ መንገድ እንደ ቦታ ወይም ጊዜ በመሳሰሉ ውስን በመሆናቸው ለአንዳንድ ሰዎች ብቻ
የተሰጡ የፍጥረት ልምዶች ናቸው። ለምሳሌ ፣ አስፈሪ አውሎ ነፋስ የእግዚአብሔርን ኃያል ያሳያል። ግን ብዙ
ሰዎች አውሎ ነፋስ አጋጥሟቸው አያውቅም። የሂማላያን ተራሮች ከፍታ የእግዚአብሔርን ክብር ይገልጣል
፣ ነገር ግን አብዛኛው የሰው ልጅ ሂማላንያን አላየውም። ሁላችንም ብዙ ገደቦች ስላሉን ፣ ሁሉም አጠቃላይ
መገለጥ ሁል ጊዜ ለሁሉም ሰዎች የሚታወቅ አይደለም።
በሌላኛው ጫፍ ላይ የአጠቃላይ መገለጥ ያልተለመዱ ነገሮች ይገኛሉ። እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር
የገለጣቸውን አንዳንድ እውነቶች አንዱን ፣ እውነተኛውን አምላክ ሳያውቁ እንኳ በግልፅ የሚያምኑበትን
ጊዜዎች ያጠቃልላል። እውነታው ግን አጠቃላይ መገለጥ ብዙውን ጊዜ ከልዩ መገለጥ ጋር በቅርበት
የምናገናኛቸውን ነገሮች ያጠቃልላል።
ለምሳሌ ፣ አንዳንድ ክርስቲያን ያልሆኑ ሃይማኖቶች አንድ አምላክ ብቻ አለ ብለው ያምናሉ። ብዙ
ሃይማኖቶች ከእውነተኛ የክርስትና እምነት ጋር በሚመሳሰል መንገድ ተራውን እና ቅዱሱን ይለያሉ።
በአብዛኞቹ ሃይማኖቶች ግድያ ተወግዟል። መሰረታዊ የማህበራዊ ፍትህ በብዙ የተለያዩ እምነቶች
ተከብሯል። በጥንታዊው የመጽሐፍ ቅዱስ ዓለም ፣ ሌሎች ሃይማኖቶች ብዙውን ጊዜ በእውነተኛ የመጽሐፍ
ቅዱስ እምነት በአንዳንድ አስደናቂ መንገዶች ይመሳሰላሉ። ዛሬም ሚስዮናውያን አንዳንድ በወንጌል
ያልተደረሱ ሰዎች ከክርስትና እምነት ጋር ተመሳሳይ እምነት እንዳላቸው ሪፖርት ያደርጋሉ። በእንደዚህ
ዓይነት ሁኔታዎች ውስጥ ስለ “ልዩ አጠቃላይ መገለጥ” ልንናገር እንችላለን።
ስለዚህ ፣ በሥነ -መለኮት ውስጥ የልዩ እና አጠቃላይ መገለጥ ሚናዎችን ስናሰላስል ፣ ብዙውን ጊዜ
የሚረሱ ሁለት ነገሮችን ማስታወስ አለብን። በአንድ በኩል ፣ ልዩ መገለጥ በአንጻራዊ ሁኔታ የተለመዱ እና
በአጠቃላይ መገለጥ ሊለዩ ስለሚችሉ ነገሮች እንደሚያስተምረን ማስታወስ አለብን። ለዚህ ነው ቅዱሳት
መጻሕፍትን እንደ ኃይላችን የምንመለከተው ፣ በሃይማኖታዊ እና በሞራል ጉዳዮች ብቻ ሳይሆን ፣ ታሪክን
እና ሳይንስን የሚዳስሱ ጉዳዮችን በመያዘቸው ነወ፡፡
በሌላ በኩል ፣ እኛ አጠቃላይ መገለጥ በተለምዶ ለቅዱሳት መጻሕፍት ስለምናስቀምጣቸው ጉዳዮች
ብዙ የሚያስተምረን መሆኑን መገንዘብ አለብን። በእርግጥ በእነዚህ ትምህርቶች ውስጥ
እንደምንመለከተው ፣ በቅዱሳት መጻሕፍት የተነገሩት ብዙ ሥነ-መለኮታዊ እውነቶች እንዲሁ በአጠቃላይ
መገለጥ ውስጥ ተገልጠዋል። ለከፍተኛ መለኮታዊ መመሪያ ፣ አጠቃላይ ሃይማኖታዊ በሆኑ ጉዳዮች እንኳን
፣ አጠቃላይ መገለጥን በጥንቃቄ መመልከት ያለብን ለዚህ ነው።
በአጠቃላይ እና በልዩ መገለጥ መካከል ያለውን ትስስር ስንመለከት፣ እርስ በእርስ
የሚደጋገፉባቸውን ብዙ መንገዶች አይተናል። አሁን ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን መሄድ አለብን። ለሥነ መለኮት ሁለቱንም የመገለጥ ዓይነቶች ለምን እንፈልጋለን? እያንዳንዳቸው ምን ያበረክታሉ?

-9ቪዲዮዎችን፣ የትምህርት መመሪያዎችና ሌሎች ግብዓቶችን ለማግኘት Thirdmill at thirdmill.org. ይመልከቱ.

የራስን ሥነ-መለኮት መገንባት

ትምህርት 3፡ በራእይ ላይ መታመን

ፍላጎት
በአንድ በኩል አጠቃላይ መገለጥን በበርካታ መንገዶች ስለሚበልጥ ልዩ መገለጥ ያስፈልገናል። ልዩ
መገለጥ አጠቃላይ መገለጥ ከሚያቀርበው በላይ እግዚአብሔርን እና ፈቃዱን ለመግለፅ ፣ ለማብራራት እና
ለመግለፅ የተቀየሰ ነው።
ለምሳሌ አዳምንና ሔዋንን አስብ። በርካታ የነገረ-መለኮት ሊቃውንት በቅርብ አሥርተ ዓመታት
ውስጥ በአዳምና በሔዋን ኃጢአት ከመውደቃቸው በፊት በንጹሕ ሁኔታ ውስጥ በነበሩበት ጊዜ
እግዚአብሔር ልዩ እና አጠቃላይ መገለጥን እንደሰጣቸው አስተውለዋል። አዳምና ሔዋን ኃጢአት
ስለሌላቸው፣ ፍጥረትን ሲመለከቱ ስለእግዚአብሔር እና ስለእርሱ፣ ስለ ፈቃዱ ብዙ እንደሚያውቁ
እርግጠኞች መሆን እንችላለን። ሆኖም ከኃጢአት በፊትም ፣ ሥነ-መለኮት ያለ ልዩ መገለጥ መመሪያ
ፍጥረትን በማየት የሚመነጭ አልነበረም። እግዚአብሔርም የመልካም እና የክፉ እውቀት ዛፍን ፣ ገነትን
መጠበቅ፣ ማባዛትን፣ ከገነት ድንበሮች አልፈው መንቀሳቀስን እና በመላው ምድር ላይ በበላይነት መግዛትን
በተመለከተ ልዩ መመሪያዎችን ለአዳም ሰጥቷል።
በእርግጥ አንዴ ኃጢአት ወደ ዓለም ከገባ በኋላ ፣ ልዩ መገለጥ ደግሞ በእግዚአብሔር የማዳን ዕቅድ
ላይ አተኩሯል። ምንም እንኳን አጠቃላይ መገለጥ በእግዚአብሔር ፍርድ ሥር መሆናችንን ቢገልጽም ፣ ልዩ
መገለጥ ብቻ በክርስቶስ መዳንን ይገልጣል። በተለይ ሰው በኃጢአት ከወደቀበት ጊዜ፣ ሥነ -መለኮትን
ከአጠቃላይ መገለጥ የመገንባት ሂደት - አንዳንድ ጊዜ “የተፈጥሮ ሥነ -መለኮት” ተብሎ የሚጠራው - በልዩ
መገለጥ መመራት አለበት። ያለበለዚያ ፣ እግዚአብሔር በፍጥረቱ ውስጥ የገለጠውን በተሳሳተ መንገድ
የምንይዝበት ዕድል ሰፊ ነው።
በመለያው ወይም በተፈጥሮ ሥነ -መለኮት ምድብ ስለ እግዚአብሔር ምን መማር
እንደምንችል በጣም መጠንቀቅ እፈልጋለሁ። ስለ ግርማዊነቱ ፣ ስለ ኃይሉ በሚናገር
እንደ ሮሜ 1:20 ባለው መግለጫ ላይ አንደምስማማ መናገር እፈልጋለሁ። እናንተም
ሊትሰማሙበት ትችላላችሁ፡፡ ግን ትክክለኛውን አመለካከት እንዲኖረን ልዩ
መገለጥ በጣም እንደምንፈልግ ወዲያውኑ መናገር እፈልጋለሁ። ስለዚህ ፣ የሰውን
አመክንዮ - ራሱን የቻለ የሰው አመክንዮ ማለቴ ነው- ለመመርመር ልዩ መገለጥ
ያስፈልገናል ፡፡ ምክንያቱም ፍጥረት በሁሉም ዘንደ በተመሳሳይ መንገደ
አይነበብም ወይም ሰዎች አይረዱትም፡፡ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ እውነታ ልዩ
መገለጥ ግን እግዚአብሔር ማን እንደሆነ በትክክል ይገልጣል።
— ዶ/ር ብሩስ ኤል ፍልዲስ
የልዩ መገለጥ ፍላጎታችንን በአእምሯችን በመያዝ፣ ለአጠቃላይ መገለጥ ያለንን ፍላጎትም
መመልከት አለብን። የእኛን ሥነ-መለኮት ለመገንባት ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ በቂ አይሆንም? በቅዱሳት
መጻሕፍት ውስጥ ያላገኘነው አጠቃላይ መገለጥ ምን ያበረክታል?
እዚህ ላይ አፅንዖት እንደሰጠን፣ ያለ የቅዱሳት መጻሕፍት ሥልጣናዊ መመሪያ ወደ አጠቃላይ
መገለጥ ፈጽሞ መቅረብ የለብንም። ግን በተመሳሳይ ጊዜ ፣ ቅዱሳት መጻህፍት በቀጥታ የተወሰኑ ነገሮችን
ብቻ የሚናገሩ ናቸው ፣ እና እነርሱ ከአጠቃላይ መገለጥ ስፋት ጋር ሲወዳደሩ በአንጻራዊ ሁኔታ ጥቂት
ነገሮችን ይናገራሉ። በእርግጥ ፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፊዎች በመንፈስ አነሳሽነት የተጻፉ ጽሑፎቻቸውን በጻፉ
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ቁጥር እነርሱ እና አድማጮቻቸው ከአጠቃላይ መገለጥ ባገኙት እውቀት ላይ ገንብተዋል። አጠቃላይ
መገለጥ ልዩ መገለጥ የሚነገርበትን አውድ አቅርቧል። እና ዛሬ ለእኛም እንዲሁ ያደርጋል።
የአጠቃላይ መገለጥ አስፈላጊነት ቢያንስ በሁለት መንገዶች ይታያል። በአንድ በኩል ፣ ከአጠቃላይ
መገለጥ የምንማረው ልዩ መገለጥን እንድንረዳ ያስችለናል። በዚህ መንገድ አስቡበት - አንድ ሰው የቅዱሳት
መጻሕፍትን መገለጥ ለማግኘት ማንበብ ወይም ቢያንስ ቋንቋን መረዳት መቻል እንዳለበት ሁላችንም
እናውቃለን። ግን ስንቶቻችን ነን የመጽሐፍ ቅዱስን ቃሎች ከሌላ ምንጭ ሳንረዳ ቋንቋን ማንበብ ወይም
መረዳትን የተማርነው? በእርግጠኝነት መልሱ “የለም” ነው። አብዛኛዎቻችን ሌሎች የፍጥረትን አካላት
በሚያካትቱ ዕቃዎች እና ድርጊቶች በመታገዝ ቋንቋን ከወላጅ ወይም ከአሳዳጊ ተምረናል። እና በኋላ
በተመሳሳይ መንገድ ማንበብን ተማርን። ከእነዚህ አጠቃላይ መገለጥ ገጽታዎች በተማርነው ላይ በመገንባት
ብቻ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ለመቅረብ የቻልነው።
ወደ ቅዱሳት መጻሕፍት ስንመጣ በአጠቃላይ መገለጥ ላይ ያለን ጥገኝነት የበለጠ ጠለቅ ያለ ነው።
ሰዎች ከአጠቃላይ መገለጥ የተማሩት ባይሆን ኖሮ መጽሐፍ ቅዱስን እንኳ አንነብም ነበር። የመጽሐፍ ቅዱስ
ተርጓሚዎች እንዴት እንደሚተረጉሙ፣ አታሚዎች እንዴት እንደሚትሙ ተምረዋል፣ እና አሳታሚዎች
እንዴት እንደሚያሳትሙ ተምረዋል፣ በአብዛኛው ከአጠቃላይ መገለጥ ነው የተማሩት። በእነዚህ መሠረታዊ
እይታዎች አንጻር ለአጠቃላይ መገለጥ ትኩረት መስጠት አለብን ምክንያቱም ልዩ መገለጥን ለማጥናት
ያስታጥቀናል።
በሌላ በኩል መጽሐፍ ቅዱስን በሕይወታችን ውስጥ በተሳካ ሁኔታ ተግባራዊ ለማድረግ አጠቃላይ
መገለጥ አስፈላጊ ነው። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ይዳስሳል እና ሊከተሏቸው
የማይችሏቸውን መሠረታዊ ሥርዓቶች ይሰጣል። ሆኖም እነዚህን መርሆዎች ለመተግበር እኛ ተግባራዊ
ስለሚናደርግበት ፍጥረት አንድ ነገር ማወቅ አለብን።
ባሎች ሚስቶቻቸውን መውደድ እንዳለባቸው መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል፣ ነገር ግን ይህንን
የመጽሐፍ ቅዱስ መርህ ተግባራዊ ለማድረግ ከአጠቃላይ መገለጥ አንዳንድ ነገሮችን ማወቅ አለብን። ባል
ምንድን ነው? ሚስት ምንድን ናት? በተለየ ሁኔታዋ ውስጥ ለሚስት ፍቅርን ማሳየት ማለት ምን ማለት
እንደሆነ ማወቅ አለብን። ከዚህ አንፃር የቅዱሳት መጻሕፍት ታማኝ አተገባበር ሁል ጊዜ በእግዚአብሔር
አጠቃላይ መገለጥ ላይ ጥገኛ ነው።
ስለዚህ ፣ እግዚአብሔር በአጠቃላይም ሆነ በልዩ መገለጥ ራሱን እንደገለጠ ፣ እና በፍጥረቱም ሆነ
በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ የእርሱን መገለጥ እንድናገኝ እንደሚጠብቀን እናያለን። የትኛውም የመገለጥ
መልክ በራሱ ለመቆም የተነደፈ አልነበረም። ነገረ መለኮታችንን ስንገነባ ሁለቱንም አጥብቀን እንድንይዝ
እግዚአብሔር ደንግጓል።
የልዩ መገለጥ እውቀታችን አጠቃላይ መገለጥን እንድንረዳ እንደሚረዳን ሁሉ፣
ከአጠቃላይ መገለጥ የሕይወት ተሞክሮዎቻችን በእርግጥም ልዩ መገለጥን
እንድንረዳ ይረዱናል። በሌላ አነጋገር የሕይወት ተሞክሮዎቻችን መጽሐፍ ቅዱስን
እንድንረዳ ይረዱናል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይህ በተደጋጋሚ የሚገለጥበት
አንዱ መንገድ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር ነገሮችን ለማስተላለፍ ወደ
ፍጥረት የሚመራበት መንገድ ነው። መዝሙር 19 “ሰማያት የእግዚአብሔርን
ክብር ፣ ጠፈርን ... የእጁንም ሥራ ይናገራሉ” ይላል። ይህ የሚናገረው ዓለምን
ስንመለከት ፣ የተወሰኑ ነገሮችን እናያለን ፣ ከዚያም ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ስንመጣ
፣ እነዚያ ነገሮች ስለ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚናገሩ እናያለን… እግዚአብሔር
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እንዲህ የሚል እመስለኛል ‹‹እራሴን በምሳሌ ማስረዳት እችላለሁ። እኔ እንደ ዓለት
ነኝ፡፡” ነገር ግን ፈጣሪ እንደመሆኑ እግዚአብሔር ዞር ብሎ “እኔ እንደ ዓለቱ ነኝ”
እንዴት ይላል ብለ እናስባለን፡፡ እግዚአብሔር ውሃውን የሠራው ዞሮ “የሕይወት
ውሃ ነኝ” ይላል። አየህ ፣ እግዚአብሔር የፍጥረት ጌታ ስለሆነ ፣ ፍጥረቱ
የእግዚአብሔር ግጥም ነው፣ ከዚያም ጥበበኛ ፣ ሳይንቲስቱ ፣ በክርስቶስ ጌትነት ስር
ሆኖ ይተረጉማል፡፡ ስለዚህ እግዚአብሔር ፍጥረትን እንደ ምሳሌ አድርጎ
የሚጠቀምበትን ዐውደ ለመስጠት እግዚአብሔር ሆን ብሎ ፍጥረትን ተጠቅሟል፡፡
— ቀሲስ ሚካኤል ጄ ግሎዶ
የእግዚአብሔርን መገለጥ ማግኘት ልዩ እና አጠቃላይ መገለጡን ሁለቱንም መመልከት
እንደሚፈልግ ከተመለከትን ፣ ወደ ሁለተኛው ርዕሳችን - መገለጥን መረዳት አለብን። ሥነ-መለኮትን ከእርሱ
ለማውጣት መገለጥን እንዴት መረዳት አለብን?

መገለጥን መረዳት
እግዚአብሔር ራሱን እና ፈቃዱን እንዴት እንደገለጠልን ማወቃችን ለእኛ አንድ ነገር ነው ፣ ግን ለዚያ
ትክክለኛ ሥነ -መለኮታዊ ምላሾችን መቅረጽ ሌላ ነገር ነው። በእግዚአብሔር አጠቃላይ እና ልዩ መገለጦች
ላይ ለመታመን ሙሉ በሙሉ ቁርጠኛ የሆኑ ቅን ክርስቲያኖች እንኳን ሥነ-መለኮታቸውን በሚፈጥሩበት
ጊዜ በተለያዩ አቅጣጫዎች ይሄዳሉ። በእርግጥ መደበኛ እና መደበኛ ያልሆነ የክርስትና ሥነ-መለኮት ታሪክ
ከኦርቶዶክስ ፣ ከኦርቶፕራክስ እና ከኦርቶፓቶስ ጋር በተያያዙ በርካታ ጉዳዮች ላይ ያለን አለመግባባቶች
አንፃር ሊፃፍ ይችላል። ይህ እውነት የሆነው ለምንድነው? መለኮታዊ መገለጥ በእኛ ሥነ-መለኮት ላይ እንዴት
ተጽዕኖ ሊያሳድር እንደሚችል መረዳት ውስብስብ ሂደት ነው።
ይህ መገለጥን የመረዳት ሂደት እንዴት እንደሚከሰት ለማየት ትኩረታችንን በሦስት አቅጣጫዎች
እናደርጋለን። በመጀመሪያ የኃጢአትን እንቅፋት እንመረምራለን። ሁለተኛ የመንፈስ ቅዱስን ብርሃን
እንመረምራለን። ሦስተኛ በእኛ ሥነ-መለኮት ላይ የእነዚህን ሁኔታዎች ተጽዕኖ ውጤቶች እንዳስሳለን።
የእግዚአብሔርን መገለጥ ለመረዳት ስንፈልግ ኃጢአት እንዴት እንደሚከለክልን በመጀመሪያ እንመልከት።

የኃጢአት መሰናክል
እያንዳንዱ የክርስቶስ ተከታይ ኃጢአት በሌሎች ሕይወት ውስጥ ብቻ ሳይሆን በእኛም ሕይወት ውስጥ ኃይል መሆኑን
ያውቃል። እውነተኛ አማኞች ከኃጢአት ጭቆና እና በኃጢአት ላይ ከሚመጣው የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ፍርድ ነፃ ወጥተዋል።
ነገር ግን ኃጢአት በሁሉም የሕይወታችን አካባቢዎች ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩን ቀጥሏል። ኃጢአት በክሎናል፤ በዚህ በወደቀ ዓለም
ውስጥ ሆነን እንደ ወደቁ ፍጥረታት ሆነን ሥነ-መለኮት እንገነባለን፡፡
በጣም የሚያሳዝን ቢሆንም ኃጢአት በሰው ልጆች ላይ ከባድ ተጽዕኖ ማሳደሩን አምነን መቀበል
አለብን። በእውነቱ በጣም ከባድ ስለሆነ እግዚአብሔር የኃጢአትን ተጽዕኖ ካልተቆጣጠረ ፣ የእርሱን መገለጥ
በሙሉ ኃይላችን ለመቀበል እንቸገራለን። ከእግዚአብሔር የጋራ እና ልዩ ጸጋ ውጭ ፣ ሥነ-መለኮታችንን
-12ቪዲዮዎችን፣ የትምህርት መመሪያዎችና ሌሎች ግብዓቶችን ለማግኘት Thirdmill at thirdmill.org. ይመልከቱ.

የራስን ሥነ-መለኮት መገንባት

ትምህርት 3፡ በራእይ ላይ መታመን

ከእግዚአብሔር መገለጥ ለመቀበል እና ለማዳበር የሚደረገው ሙከራ ሁሉ ከንቱ ይሆናል። በባህላዊ ሥነ መለኮታዊ ቃላት ፣ ይህ ችግር ብዙውን ጊዜ “የኃጢአት የኖት ውጤቶች” ተብሎ ይጠራል ፣ ይህ ቃል ኑስ
(νοῦς) ከሚለው የግሪክ ቃል የመጣ ሲሆን ትርጉሙም “አእምሮ” ማለት ነው። ይህም የሚያመለክተው
ኃጢአት በአዕምሯችን እና በመረዳታችን ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳደረባቸውን መንገዶች ነው።
የእነዚህን የኃጢአት የኑሮ ውጤቶች መሰናክል ለመዳሰስ ፣ መጀመሪያ ኃጢአት አእምሯችንን
ለአጠቃላይ መገለጥ እንዴት እንደሚያጨልም ፣ ከዚያም በልዩ መገለጥ ላይም እንዴት ተጽዕኖ
እንደሚያደርግ እንመለከታለን። በአጠቃላይ መገለጥ እንጀምር።

አጠቃላይ መገለጥ
ከዚህ ቀደም እንዳልነው፣ በምድር ላይ ያለ እያንዳንዱ ሰው የአጠቃላይ መገለጥን አንዳንድ
ገጽታዎችን ያውቃል። ነገር ግን ኃጢአት እኛ ብዙ የምናውቀውን እንድናፍን ያደርገናል እና አጠቃላይ መገለጥ
ከሚሰጠን ብዙ ነገር ያሳውረናል። በሮሜ 1፡18 ላይ ጳውሎስ ፣ አጠቃላይ መገለጥን እውነት የሚያውቁ
ኃጢአተኛ አሕዛብ “በዓመፃቸው እውነትን ያፍናሉ” ብሏል። በሌላ አገላለጽ ፣ ኃጢአት በፍጥረት በኩል
በግልጽ የተገለጠውን እውነት ለማፈን ያስገድደናል። አጠቃላይ መገለጥ እንክዳለን እና እንሸሻለን። በዚሁ
ምዕራፍ ውስጥ በቁጥር 24-28 ላይ ጳውሎስ የማያምኑ ሰዎች በአጠቃላይ መገለጥ ውስጥ የተገለጡትን
የሥነ ምግባር መርሆዎች እንደሚጥሱ ፣ እግዚአብሔር “ለልቦቻቸው ምኞት” ፣ “ለማይረባ ምኞት” እና ለ
የተበላሸ አእምሮ ” አሳልፎ እንደ ሰጣቸው ይናገራል፡፡
ምኞት እና ብልሹነት ልባችንን ይመራሉ እንደዚያም የተዛባ ወይም የተበላሸ ራእይ እንዲኖረን
ያደርገናል። እኛ የአጠቃላይ መገለጥን ማንኛውንም እውነት ማየት አንችልም ማለት አይደለም፣ ምክንያቱም
ይህን እንችላለን። ይልቁንም ፣ ከእግዚአብሔር ጸጋ በተወገድን መጠን ፣ የአጠቃላይ መገለጥን እውነታዎች
ከተበላሹ ፍላጎቶቻችን ጋር በሚስማማ መልኩ እናጣምማለን። እውነትን ውሸት እና ውሸት ደግሞ እውነት
ብለን እንጠራዋለን። መልካምን ክፉ፤ ክፉ ክፉንም መልካም እንላለን።
እኔ ብዙውን ጊዜ “የኃጢአት አስከፊ ውጤቶች” ብለን የምንጠራውን - ኃጢአት
በሰው አእምሮ ላይ ተጽዕኖ እንዳላሳደረበት ማንም ለአፍታ እንዴት እንደሚያስብ
አይታየኝም ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እኛ በትክክለኛው መንገድ ስለማናሰብ
ይመስለኛል። በትክክለኛው መንገዶች አያስቡ። አሁን እውነተኞች እንሁን።
አንዳንድ ሰዎች በተለያዩ ሁኔታዎች ከሌሎች በተሻለ ሁኔታ ያስባሉ ፣ እና አንድ ሰው
በአንድ ሁኔታ ውስጥ መለወጥ እና ጥሩ መሆን እና በሌላ ሁኔታ መጥፎ ሊሆን
ይችላል። እውነታው ግን የሰው ልጅ ስህተት ይሠራል። የሰው ልጅ በተለያዩ
ምክንያቶች በዙሪያው የሚያየውን እውነት እንኳን ሆን ብሎ ያጣምመዋል…
ማለቴ ፣ ስንቶቻችን ነን ጥሩ ብለን የገመትናቸው ሁኔታዎች በመጽሐፍ ቅዱስ
እይታ ሲታዩ እንዳሰብነው ሆነው ያምተገኙበት ሁኔታ ያጋጠመን? ጥሩ ስሜት
ሊሰማቸው፣ ጥሩ መስለው ሊታዩ ይችላሉ፣ እናንተ በምትገምቱአቸው እያንዳንዱ
መመዘኛዎች ጠቃሚ ይመስሉ ይሆናል፣ ግን መጽሐፍ ቅዱስ “አይሆንም” ይላል።
ያ የኃጢአት ውጤት በአእምሯችን ላይ ያስከተለው ነው። እኛ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ
በክርክር እና በአመክንዮአዊ አስተሳሰብ ትክክለኛውን እንድምታ እንኳን ማውጣት
እንደማንችል እናስተውላለን ምክንያቱም ኃጢአት አእምሯችንን ነክቶታል። ስለዚህ
፣ ሁል ጊዜ መታገል ያለብን እውነታው- በጣም የተጣራ እና ጥንቃቄ የተሞላበት እና
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የራስን ሥነ-መለኮት መገንባት

ትምህርት 3፡ በራእይ ላይ መታመን

የአስተሳሰብ መንገዶቻችን እንኳን ሳይቀር በኃጢአት ተጽዕኖ አሳድሮብናል፡፡
— ዶ/ር ሪቻርድ ኤል ፕራት ፣ ጁኒየር
ሮሜ 1 ስለ እግዚአብሔር ውጫዊ መገለጥ ይናገራል ፣ በጥቅሉ ፣ በባህሪያቱ በግልጽ
በሚታዩት ባህሪዎች ፣ ከዚያም ሮሜ 2 ስለ አጠቃላይ መገለጥ ውስጣዊ ገጽታ
ይናገራል ፣ እሱም ትክክለኛ እና ስህተት የሆነውን ነገር ነው። በተለይ ያንን
የመልካምና የስህተት ስሜት ለመለየት ወደ ቅዱሳን ጽሑፎች መሄድ አለብን። እኛ
ወድቀናል እናም ስለ ትክክል እና ስህተት ያለን ግንዛቤ የወደቀ ትርጓሜ ነው ፣ እናም
እኛ ያለን ብቸኛው ተጨባጭ መመዘኛ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ ሥነምግባራዊ መስፈርቶችን በተመለከተ ግልፅ ለማድረግ ቅዱሳት መጻሕፍት የግድ
አስፈላጊ ናቸው።
— ዶ/ር ጄፍ ሎውማን
የአጠቃላይ መገለጥን በአግባቡ የመጠቀም ችሎታችን ውስጥ የኃጢአትን እንቅፋት ከተመለከትን፣
አሁን ትኩረታችንን ወደ ልዩ መገለጥ ማዞር አለብን። ኃጢአት በልዩ መገለጥ በተለይም በቅዱሳት መጻሕፍት
ውስጥ የእግዚአብሔር መገለጥ አጠቃቀማችን ላይ እንዴት ተጽዕኖ ያሳድራል?

ልዩ መገለጥ
ኃጢአት ለቅዱሳት መጻሕፍት ያለን ግንዛቤ ከውጭ የሚያደናቅፍ ብቻ አይደለም።
ኃጢአት ውስጣዊ እንቅፋትም ጭምር ነው። ለምሳሌ ሮሜ 7 ኃጢአትን እንደ
እውነቱ የመፈለግ አቅማችንን የሚያሸንፍ ውስጣዊ ባዕዳዊ ኃይል እንደሆነ
ይገልጻል። እኛ መጽሐፍ ቅዱስን ስናነሳ በተፈጥሯችን በትክክል እንተረጉማለን
ብለን መገመት አንችልም። ካደረግን ከባድ ስህተት እየሠራን ነው። ይህ ስለ ቅዱሳት
መጻሕፍት ትርጉም ብዙ አለመግባባታችንን ያብራራል። እኛ በውስጣችን ያለውን
የኃጢአት ኃይል አቅልለን እንመለከተዋለን… ለዚህ ነው ኤፌሶን 1 ጳውሎስ እርሱ
የሚያስተላልፋቸውን ትምህርቶች ለመረዳት በመንፈስ ቅዱስ እንዲብራራ ለሰዎቹ
አጥብቆ የሚጸልየው… ስለዚህ ፣ እንደ አማኞች ፣ መሆን ከፈለግን ቅዱሳት
መጻሕፍት ስለሚያስተምሩት ግንዛቤ አንድ ሆነን ለአንድነት እንሠራለን ፣
በውስጣችን ያለውን የኃጢአትን ኃይል መጠን መጋፈጥ ፣ የመንፈስን ኃይል
እንዲያሸንፍ መጸለይ እና በቅዱሳት መጻሕፍት ትርጓሜአችን እና ከእርሱ ለሚወጡ
ትምህርቶች በአንድነት መሥራት አለብን።
— ዶ/ር አንድሪው ፓርሊ
መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ኃጢአተኛ የሆኑ የሰው ልጆች ያለ እግዚአብሔር ምሕረት ቢተዉ የቅዱሳት
መጻሕፍትን ትምህርት እንደሚቃወሙ ያሳያል። ኢየሱስ በዮሐንስ 5:39, 40 ላይ ፈሪሳውያን ብሉይ ኪዳንን
ያለአግባብ ተጠቅመዋል ሲል በዚህ ላይ አስተያየት ሰጥቷል። ሰዎች በ 2 ጴጥሮስ 3:15, 16 ላይ ጴጥሮስ
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የራስን ሥነ-መለኮት መገንባት

ትምህርት 3፡ በራእይ ላይ መታመን

እንደ ሌሎች ቅዱሳት መጻሕፍት ሁሉ የጳውሎስን ጽሑፎች እንደሚያዛቡ ሲናገር በተመሳሳይ መልኩ
አስተያየት ሰጥቷል። ከእግዚአብሔር ጸጋ ውጭ ኃጢአተኛ የሰው ልጆች መጽሐፍ ቅዱሶችን አላግባብ
የመጠቀም እና የማዛባት አዝማሚያ አላቸው።
ይህ የኃጢአት የተሳሳተ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሜ ችግር ለማያምኑ ብቻ አይደለም። አማኞችንም
ይጎዳል። በቀላሉ ወደ አእምሮ የሚመጣው አንድ ምሳሌ በ 17ኛው ፣ በ18 ኛው እና በ19 ኛው ክፍለ ዘመን
የአፍሪካን የባሪያ ንግድ ቅዱሳት መጻሕፍት እንደሚደግፉ የአውሮፓ እና የአሜሪካ የሥነ-መለኮት ምሁራን
ያምናሉ። ይህ እንዴት ሆነ? ክርስቲያኖች እንዴት ቅዱሳት መጻሕፍትን በተሳሳተ መንገድ ሊረዱት ይችላሉ?
መልሱ ኃጢአት አማኞች እንኳ ቅዱሳት መጻሕፍትን የሚረዱበት ችሎታ ላይ እንቅፋት ይሆናል፡፡
የአዕምሯችን ጥንካሬም ሆነ የመጽሐፍ ቅዱሳዊ እውቀታችን ጥልቀት ምንም ይሁን ምን ፣ ሁላችንም በሆነ
መንገድ ልዩ መገለጥን እያጣመምን መሆኑን ማመን አለብን። የእኛን ድክመቶች እና አድሏዊነት ባወቅን
መጠን ይህንን ዓይነቱን የተሳሳተ ንባብ በበለጠ እንከላከላለን። ግን በሚያሳዝን ሁኔታ ፣ ሁላችንም መጽሐፍ
ቅዱስን በተሳሳተ መንገድ ያነበብንበትን አንዳንድ መንገዶች ሳናውቅ ወደ መቃብር እንሄዳለን።
የቅዱሳት መጻሕፍት ትርጓሜዎች ለቅዱሳት መጻሕፍት ተጠያቂነት አላቸው ነገር
ግን የቅዱሳት መጻሕፍት ሥልጣን ለትርጓሜዎች ተጠያቂ አይደሉም። አሁን ያንን
እንዴት እንደምንረዳው መጠንቀቅ እንፈልጋለን። እኛ ቅዱሳት መጻሕፍትን
በትክክል መረዳት እንደማንችል ለማመልከት አንፈልግም… ግን እኛ ሁል ጊዜ
ትርጓሜያችን ለቅዱሳን መጻፍት ተጠያቂ እንዲሆን መፍቀድ አለብን። በተሳሳተ
መንገድ መተርጎም ይቻላል። ሁሉንም ተዛማጅ መረጃዎች ግምት ውስጥ ማስገባት
አይቻልም። ስለ መጀመሪያው ቅጂ ታሪካዊ ሁኔታ የተወሰነ መረጃ ላይኖረን
ይችላል። ስለዚህ እኛ ሁል ጊዜ መረዳት የምንፈልገው ትርጓሜዎቻችን ቅዱሳት
መጻሕፍት ከሚያስተምሩት አንጻር እንደገና ደጋግሞ መታየት አለበት፡፡
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የራስን ሥነ-መለኮት መገንባት

ትምህርት 3፡ በራእይ ላይ መታመን

ከእግዚአብሑር ጸጋ ውጭ ኃጢአተኛ የሆነው የሰው ልጅ ቅዱሳት መጻሕፍትን አለአግበብ
መያዝና አለአግባብ መጠቀም ይችላል

— ዶ/ር ሮበርት ጂ ሊስተር
የኃጢአት መሰናክል አጠቃላይ እና ልዩ መገለጥን በአግባቡ የመያዝ አቅማችንን እንዴት በጥልቅ እንደሚነካው
ከተመለከትን ፣ መገለጥን ለመረዳት ወደ ተሻለ ተስፋችን ማለትም የመንፈስ ቅዱስ ብርሃን መሄደ አለብን።

የመንፈስ ቅዱስ አብርሆት
ተማሪዎች እና ሊቃውንት ብዙውን ጊዜ ጠንክረው በመስራት ብቻ በእግዚአብሔር መገለጥ ላይ
የተመሠረተ ጤናማ ክርስቲያናዊ ሥነ-መለኮትን መገንባት የሚችሉ ይመስላቸዋል። እነርሱ በጥብቅ
የአመክንዮአዊ ዘዴዎችን ማክበር የኦርቶዶክስ ፣ የኦርተፕራክሲስና ኦርቶፓቶስ ግቦችን ለማሳካት
አንደሚያስችላቸው ያምናሉ። ጉዳዩ ግን እንዲህ አይደለም። አሁን እኛ ለምንሰራው ሥራa እራሳችንን እንደ
ታማኝ አገልጋዮች ማቅረብ አለብን፣ ነገር ግን የኃጢአትን ተፅእኖ ለማሸነፍ ብዙ መሄድ አለብን። ከሦስተኛው
የሥላሴ አካል ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ግላዊ ግንኙነት ሊኖረን ይገባል። መንፈስ ቅዱስ እኛ በሥነ-መለኮታችን
ውስጥ የእግዚአብሔርን መገለጥ እንድንረዳ እና በትክክል ተግባራዊ ለማድረግ አእምሯችንን ያበራልናል።
ብዙ ጊዜ ክርስቲያኖች እውነተኛውን ሥነ -መለኮት ከእግዚአብሔር መገለጥ ማግኘት በሕይወታችን
ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ከሚሠራው ሥራ ጋር ምን ያህል እንደሚገናኝ አይረዱም። ይልቁንም እኛ እንደ ሰው
ባለን የተፈጥሮ ችሎታዎች ላይ እምነታችንን እናደርጋለን። በዘመነ-ትምህርተ-ብርሃን መንፈስ እኛ
ምክንያታዊ ከሆንን እና ለእግዚአብሔር መገለጥ በደንብ የተገለጹ ዘዴዎችን ተግባራዊ ካደረግን እውነተኛ
ሥነ-መለኮት መገንባት እንደምንችል እናስባለን። ግን በእውነቱ ፣ የእኛ ምክንያታዊ ችሎታዎች ከወደቀው
የፍጥረት ሁኔታ ተነጥለው አይኖሩም። በወደቅንበት ሁኔታ ውስጥ ፣ ብዙ ጊዜ መገለጥን በትክክል መረዳት
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የራስን ሥነ-መለኮት መገንባት

ትምህርት 3፡ በራእይ ላይ መታመን

እንዳንችል ፣ የቋንቋ እና የሎጂክ ችሎታችንን ጨምሮ ኃጢአት አእምሯችንን አጨልሟል። አንድ ተጨማሪ
ነገር ያስፈልጋል - የእኛን ምክንያታዊ ፣ የቋንቋ እና ለነገሩ ተጨባጭ ችሎታዎች የሚያጠናክር ነገር። ትክክለኛ
ሥነ-መለኮትን ለመገንባታ አጠቃላይ እና ልዩ መገለጥን እንድንረዳ የሚያስችለን አንድ ነገር ያስፈልገናል፡፡
እኛ ማየት የማንችለውን ማየት እንድንችል እንዲህ ዐይነቱን ብርሃን ሊያመጣ የሚችለው የእግዚአብሔር
መንፈስ ብቻ ነው።
የመንፈስ ቅዱስን ብርሃን ለመመርመር፣ እንዴት ልዩ መገለጥ ማስተዋል እንደሚሰጥ እና ከዚያም
አጠቃላይ መገለጥን ለማየት ዓይኖቻችንን እንዴት እንደሚከፍት እንመልከት። በልዩ መገለጥ
እንጀምራለን።

ልዩ መገለጥ
በባህላዊ የፕሮቴስታንት ሥነ-መለኮት ውስጥ ፣ “ማብራት” የሚለው ቃል ብዙውን ጊዜ በልዩ መገለጥ ላይ ማስተዋልን
ለመስጠት የመንፈስን ሥራ ያመለክታል። የእግዚአብሔርን ቃል እንድንይዝ ፣ እንድንቀበል እና ተግባራዊ እንድናደርግ መንፈስ
ቅዱስ በውስጣችን ይሠራል፣ አእምሮአችንን ያድሳል። በኤፌሶን 1:17-18 ጳውሎስ ይህንን እውነት የተናገረበትን መንገድ
ያዳምጡ።

የክብር አባት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እርሱን በማወቅ የጥበብንና የመገለጥን መንፈስ
እንዲሰጣችሁ እለምናለሁ።
ልዩ መገለጥ

አጠቃላይ መገለጥ

የእግዚአብሔርን መገለጥ መረዳትና መተግበር የምንችለው መንፈስ ቅዱስ አእምሮአችንን
ሲያበራልን ብቻ ነው
18-19
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የራስን ሥነ-መለኮት መገንባት

ትምህርት 3፡ በራእይ ላይ መታመን

ይህም የልባችሁ ዓይኖች ሲበሩ የመጥራቱ ተስፋ ምን እንዲሆን በቅዱሳንም ዘንድ ያለው የርስት
ክብር ባለ ጠግነት ምን እንዲሆን ለምናምን ከሁሉ የሚበልጥ የኃይሉ ታላቅነት ምን እንዲሆን
ታውቁ ዘንድ ነው፤ የክብር አባት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እርሱን በማወቅ የጥበብንና
የመገለጥን መንፈስ እንዲሰጣችሁ እለምናለሁ። ይህም የልባችሁ ዓይኖች ሲበሩ የመጥራቱ ተስፋ
ምን እንዲሆን በቅዱሳንም ዘንድ ያለው የርስት ክብር ባለ ጠግነት ምን እንዲሆን ለምናምን ከሁሉ
የሚበልጥ የኃይሉ ታላቅነት ምን እንዲሆን ታውቁ ዘንድ ነው፤ (እጸልያለሁ) (ኤፌሶን 1:17-18).
አሁን ፣ የልዩ መገለጥ የመንፈስ ብርሃን በተለያዩ መንገዶች እንደሚሠራ መገንዘብ አስፈላጊ ነው።
በአንድ በኩል ፣ ቅዱሳት መጻህፍት የእግዚአብሔር መንፈስ የማያምኑ ሰዎችም እንኳ የልዩ መገለጥን ብዙ
ገጽታዎች እንዲረዱ ያደርጋል።
ለምሳሌ ፣ በዘኁልቁ 24: 2 መሠረት ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በአረማዊ ነቢይ በለዓም ላይ ወረደ፣
ማስተዋልም እንደሰጠው ይናገራል። በዮሐንስ 11: 49-51 ፣ በኢየሱስ ስቅለት ውስጥ ጉልህ ሚና የነበረው
ሊቀ ካህኑ ቀያፋ የኢየሱስን ሞት ትርጉም በትክክል ተናገረ። በማቴዎስ 21:45 ፣ 46 ውስጥ ፣ ፈሪሳውያን
የኢየሱስ ስለ ክፉ አገልጋዮች የተናገረው ምሳሌ በእነርሱ ላይ ተፈጻሚ እንደሆነ ተረድተው ነበር ፣ ነገር ግን
ከእውነተኛ ንስሐ ይልቅ በነፍሰ ገዳይ ሴራ ምላሽ ሰጡ። በተመሳሳይ መልኩ ፣ የዕብራውያን ጸሐፊ በ6፡ 4
ላይ ፣ ስለ ድነታቸው በኋላ ሊጠየቁ ለሚችሉ ሰዎችም መንፈስ ቅዱስ አብርዎት እንደሰጣቸው ይናገራል፡፡
እነዚህን ምሳሌዎች ከተለመደ ጸጋ አንፃር “የጋራ የመንፈስ ሥራዎች” ብለን ልንጠራቸው እንችላለን።
እነዚህ መንፈስ በዚህ ዓለም ከሚፈፅማቸው ከቤዛነት ጋር ካልተያያዙ በርካታ ሚናዎች አንዳንዶቹ ናቸው።
ለዚህም ነው የማያምኑ ሰዎች እንኳን ከቅዱሳት መጻሕፍት ጋር የሚስማማውን ሥነ-መለኮት ሊረዱ እና
ሊያስተምሩ የሚችሉት። ምንም እንኳን እነርሱ የተዋጁ ባይሆንም መንፈስ በእነርሱ ሆኖ ይሠራል፡፡
በተመሳሳይ ጊዜ ቤተክርስቲያን የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ መሆኑን ማስታወሱ አስፈላጊ ነው።
ቤተክርስቲያኑ በዓለም ውስጥ የእርሱ ልዩ መገኘት እና አገልግሎት ማከማቻ ናት። ለዳኑት ሕዝቦቹ የሚያድን
የእግዚአብሔርን ቃል እውቀት ይሰጣቸዋል። ስለዚህ ከማያምኑ ይልቅ የመንፈስ የማብራት ሥራ በአማኞች
ሕይወት ውስጥ ይበልጣል ብሎ መጠበቁ ትክክል ይሆናል። እንደ እውነቱ ከሆነ አማኝ የሥነ-መለኮት
ሊቃውንት ከማያምኑ ሰዎች እጅግ በሚበልጡ መንገዶች ሁልጊዜ ከመንፈስ ይማራሉ ብለን መጠበቁ
ትክክል ነው።
የመንፈሱ አእምሯችን ለልዩ መገለጥ የማብራቱ ሚና ለእያንዳንዱ ክርስቲያን የሥነ-መለኮተ ሊቅ
በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ነወ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንፈስ ብቻ ያበራልናል ፣ ክርስቲያን የሥነመለኮት ሊቃውንት በመንፈስ ደረጃ ለመራመድ በንቃት እና በቅንነት መሰጠት አለባቸው። ክርስቲያናዊ
ሥነ-መለኮት በራሳችን ጥንካሬ የምንፈጽመው ፕሮጀክት አይደለም፡፡ እውነተኛውን ሥነ-መለኮት ከልዩ
መገለጥ ለማምጣት ተስፋ ካደረግን ከመንፈስ ቅዱስ ሥራ ጋር ከፍተኛ ግንኙነት እና የተቀደሰ መረዳት
ያስፈልጋል። እኛ ሥነ-መለኮታዊ ድምዳሜዎቻችን በትክክል ከቅዱሳት መጻሕፍት የተገኙ ናቸው ብለን ተስፋ
የምናደርግበት ምክንያት አለን። ይህም የፀጋውን መንፈስ ምሪት ለመፈለግ እራሳችንን በሙሉ ልብ የሰጠን
እንደሆነ ብቻ ነው፡፡
አንድ ያላመነ ሰው ዐውዱን በመረዳት ወይም የደራሲውን ዓላማ በመረዳት፣
ወይም መተርጎም እንዲችል የተጻፈበትን ቋንቋ ከመረዳት አንጻር ከአንድ አማኝ
ይልቅ በማንኛውም የቅዱሳት መጻሕፍት ክፍል የተሻለ ሥራ መሥራት ይችል
ይሆናል። ስለዚህ የማያምን ሰው ከሚያነበው ነገር በመነሳት አንዳንድ ወጥነት
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የሌላቸውን አሳቦች መረዳት ይችላል፡፡ … መንፈስ ቅዱስ ሥራ የበለጠ
እንዲንቀደስና እኛ እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ አማካኝነት ለእኛ ማስተላለፍ
ያሰበውን መልዕክት እንድንረዳ ልባችንን የበለጠ ክፍትና ንቁ ያደርጋል፡፡ ስለዚህ እኔ
እንደማስበው ከዚህ የተነሣ ያላመነ ሰውና አማኝ መረዳታቸው የተለያየ ይሆናል፡፡
— ዶ/ር ቲም ሳንስበሪ
የልዩ መገለጥ የመንፈስን ብርሃን በአዕምሮአችን ይዘን ፣ ወደ አብርዎትና አጠቃላይ መገለጥ
እንሸጋገር።

አጠቃላይ መገለጥ
በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ወደ እግዚአብሔር ልዩ መገለጥ ስንቀርብ ብዙ ክርስቲያኖች የመንፈስ
ቅዱስ ብርሃን እንደሚያስፈልገን በቀላሉ ይስማማሉ። የመንፈስ እርዳታ ምን ያህል እንደሚያስፈልገን
ስለምናውቅ ብዙዎቻችን ከቅዱሳን መጻሕፍት ማንበብ ከመጀመራችን በፊት አዘውትረን እንጸልያለን።
አጠቃላይ መገለጥን ስናሰላስልም የመንፈስ ቅዱስ አገልግሎት ያስፈልገናል። በፍጥረት በኩል የእግዚአብሔር
መገለጥ በጣም ሰፊ እና ውስብስብ ከመሆኑ የተነሳ የክርስትናን ሥነ-መለኮት ስንማር እና ስንኖር ከተፈጥሮ
ችሎታችን የበለጠ ይወስዳል። ጥበብ እንፈልጋለን። እንደዚህ ዓይነቱን ጥበብ የሚሰጠው ማነው?
የእግዚአብሔር መንፈስ።
በዳንኤል 5:14 ላይ አረማዊው ንጉሥ ብልጣሶር የዳንኤል ጥበብ መለኮታዊ ምንጭ መሆኑን ተረዳ።
በምሳሌ 2: 6 ውስጥ ጥበብ ሁሉ ከእግዚአብሔር እንደ ሆነ እናነባለን። በተመሳሳይ በዘፀአት 31፡3 መሠረት
የእጅ ባለሞያዎቹ ባስልኤል እና ኦልያብ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልተው ስለነበር የእጅ ሥራን በሚገባ
ሠርተዋል። እነዚህ እና ሌሎች ተመሳሳይ ምንባቦች የሚያስተምሩን የመንፈስ ማብራት ለልዩ መገለጥ ብቻ
ሳይሆን ለአጠቃላይ መገለጥም ጭምር እንደሆነ ነው። በክርስትና ሃይማኖት ኢንስትቲዩት በሚለው
መጽሐፍ 2 ፣ ምዕራፍ 2 ላይ ጆን ካልቪን የተናገረውን ያዳምጡ። ሰዎች በአጠቃላይ መገለጥ ውስጥ
እውነትን እንዲያገኙ ስለመንፈስ ሥራ ተናገረ።
ስለእነዚህ ጉዳዮች ወደ ዓለማዊ ጸሐፊዎች ስንመጣ ፣ ያ የሚደነቅ የእውነት ብርሃን
በውስጣቸው የሚያንፀባርቅ ፣ የሰው አእምሮ ቢወድቅም ከሙሉነቱ ቢዛባም ፣
ሆኖም ግን የእግዚአብሔርን ግሩም ስጦታዎች እንደለበሰ እና እንዳጌጠ
ያስተምረናል። እኛ የእግዚአብሔርን መንፈስ ብቸኛ የእውነት ምንጭ አድርገን
የምንቆጥር ከሆነ ፣ የእግዚአብሔርን መንፈስ ለማዋረድ ካልፈለግን በስተቀር
እውነትን ራሷን አንክድም ፣ ወይም በሚታይባት ሁሉ አንናቃትም… በፊዚክስ ፣
በዲያሌክቲክ ፣ በሂሳብ እና በሌሎች መሰል ትምህርቶች ፣ በአመፀኞች ሥራ እና
አገልግሎት ፣ ይህንን እርዳታ እንጠቀም።
ካልቪን እንዳብራራው የእግዚአብሔር መንፈስ ለአማኞችም ሆነ ለማያምኑ የአጠቃላይ መገለጥን
እውነት ያስተምራል። እርሱ “ብቸኛው የእውነት ምንጭ” ነው። በዚህ ምክንያት ከአጠቃላይ መገለጥ ጋር
የተዛመዱ ጉዳዮችን በሚመለከት እንኳን ፣ በስጋ ኃይል የክርስትናን ሥነ-መለኮት ለመገንባት መሞከር ፣
በስጋ ኃይል ውስጥ መዳንን እንደ መፈለግ ሞኝነት ነው።
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ይህ ሁሉ ሥነ-መለኮትን ከእግዚአብሔር መገለጥ በተሳካ ሁኔታ ማግኘቱ በራሱ ወዲያውን
የሚከሰት ነገር ወይም እናንተ እና እኔ በራሳችን ጥንካሬ የምንሠራው ነገር አይደለም ማለት ነው። በትክክል
ሲሠራ ፣ መገለጥን መረዳት ትሑት ፣ ሃይማኖታዊ ተሞክሮ ነው እኛ በተፈጥሯዊ ችሎታችን ወሰን ውስጥ
ዘወትር የምንወድቅ እና በእግዚአብሔር መንፈስ ላይ ያለንን ጥገኝነት ያለማቋረጥ የምናድስበት ሂደት ነው።
ስለዚህ ካልቪን እውነትን በተገኘበት ሁሉ አለመናቅ ሲናገር ፣ ይህንን የሚናገርበትን
ዐውድ ማስታወስ አስፈላጊ ነው… ይህን ለማለት ዓላማው የሰው ልጅ እውነትን
ለመፈለግ አስቀድሞ የተጋለጠ ነው። እኛን ከሚለዩን ነገሮች ለምሳሌ ከእንስሳት
የሚለየን አንዱ ይህ ነው ፣ እኛ ዝንባሌ ፣ እውነትን የመከተል ተፈጥሮአዊ ዝንባሌ
አለን። እንደዚሁም የእውነት ሁሉ መገኛ የሆነው እግዚአብሔር ፣ በሰው ፍጥረታቱ
በኩል እውነትን ይናገራል። ግን እርሱ በሚወስነው መንገድ ያደርገዋል። በእኛ ላይ
አይደለም። እውነት በሰው ውስጥ አትኖርም ፣ በእግዚአብሔር ውስጥ ትኖራለች…
እናም ፣ ካልቪን እውነትን በተገኘበት ሁሉ ላለመቀበል ሲናገር፣ ወይም
ከክርስቲያናዊ ክበብ ውጭ ከሆነ ሲያወግዘው፣ እርሱ በሚያደርገው መንገድ ፣ እኔ
እንደማስበው ፣ እውነት በመጨረሻ የእግዚአብሔር መሆኑን እና የሰዎች አስተዋፅዖ
ውጤት እንዳልሆነ ይገነዘባል።
— ዶ/ር ስኮት ማኑር
ስለ አጠቃላይ እና ልዩ መገለጥ ባለን ግንዛቤ ውስጥ የኃጢአት መሰናክል እና የመንፈስ ቅዱስ ብርሃን
ሁኔታ ሥነ መለኮታችንን በመፍጠር ሂደት ውስጥ የተወሰኑ ውጤቶችን እንድንጠብቅ ያዘጋጃል። ብዙውን
ጊዜ በኃጢአት እና በመንፈስ መካከል ያለው ውጥረት የልዩ እና አጠቃላይ መገለጥ ግኝቶች የማይጣጣሙ
የሚመስሉ ሁኔታዎችን እንድንጋፈጥ ያደርገናል።

ውጤቶች
ቅዱሳት መጻሕፍት ያስተምራሉ ብለን የምናምነው ሁሉ ስለ አጠቃላይ መገለጥ ያለን ግንዛቤ
በቀላሉ እስከተስማማ ድረስ ሥነ-መለኮትን መገንባት በአንፃራዊነት ቀላል ነው። የአርኪኦሎጂ ማስረጃ
እስከተደገፈ ድረስ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪካዊ ዘገባ እውነት ነው ብሎ ማመን ከባድ አይደለም። የባህል እሴቶች
ላይ ከተስማማን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚሰጡትን የባሕርይ ልኬተችን ማክበር ከባድ አይደለም።
በዕለት ተዕለት ልምዶቻችን በቀላሉ ከተቀበልን ቅዱሳን መጻሕፍት ስለ ስሜታችን የሚያስተምሩትን በቀላሉ
እናረጋግጣለን። ብዙውን ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ ነገር እናነባለን እና በሰፊው የህይወት ልምዳችን
ውስጥ የሚቃረን የሚመስል ነገር እናገኛለን። የክርስቶስ ተከታዮች በእግዚአብሔር አጠቃላይ እና በልዩ
መገለጦች ላይ ሥነ-መለኮትን መገንባት አለባቸው። ስለዚህ ፣ እርስ በእርስ የማይጣጣሙ በሚመስሉበት
ጊዜ ምን እናድርግ?
በመጀመሪያ ደረጃ ፣ አጠቃላይ እና ልዩ መገለጥ በጭራሽ እርስ በእርስ የሚቃረኑ እንዳልሆኑ ጽኑ
እምነት ኖሮን ወደ እንደዚህ ዓይነት ሁኔታዎች መግባት አለብን። በአጠቃላይም ሆነ በልዩ መገለጥ ፣ ያው
-20ቪዲዮዎችን፣ የትምህርት መመሪያዎችና ሌሎች ግብዓቶችን ለማግኘት Thirdmill at thirdmill.org. ይመልከቱ.

የራስን ሥነ-መለኮት መገንባት

ትምህርት 3፡ በራእይ ላይ መታመን

እግዚአብሔር እየተናገረ ነው - ሊዋሽ ስለማይችል ብቻ እውነትን የሚናገር አምላክ ነው። በተጨማሪም ፣
እግዚአብሔር በፍጥረት ውስጥ የገለጠውን ነገር በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ከገለጠው ጋር ለማስታረቅ
እንደማይቸገር ልናውቅ ይገባናል። እነዚህ ሁለቱ የመገለጥ ምንጮች የቱንም ያህል የሚጋጩ ቢሆኑም፣
ከእግዚአብሔር እይታ አንጻር እና በእውነቱ ሁለቱም እውነት እና በጣም ተጓዳኝ መሆናቸውን እናውቃለን።
በሁለተኛ ደረጃ ከልዩ እና አጠቃላይ መገለጥ የምናውቀው መገለጡን ሳይሆን ስለመገለጡ ያለን
ግንዛቤዎቻችን መሆኑን ማስታወስ አለብን። እነዚህ ግንዛቤዎች ሁል ጊዜ ፍጽም አይደሉም። ምንም እንኳን
አጠቃላይ እና ልዩ መገለጥ ሁለቱም ከእግዚአብሔር በመሆናቸው ፈጽሞ የማይጋጩ ቢሆኑም ፣ ስለእነርሱ
ያለን ግንዛቤ በእርግጠኝነት ከእኛ በመሆናቸው ሊጋጭ ይችላሉ።
በልዩ እና በአጠቃላይ መገለጥ መካከል ግልፅ ልዩነቶች ሲያጋጥሙን ፣ ሁኔታውን ለመገምገም አራት
ዋና መንገዶች አሉ። በመጀመሪያ ሁል ጊዜ ልዩ መገለጥን በተሳሳተ መንገድ ሊንረዳ እንደምንችል እና
በመጽሐፍ ቅዱስ ማመናችንን ሳንተው የቅዱሳት መጻሕፍትን አተረጓጎማችንን መለወጥ አለብን።
ሁለተኛ አጠቃላይ መገለጥን በተሳሳተ መንገድ ስለተረዳነው ግጭት ሊፈጠር ይችላል። በተደጋጋሚ
ከልምዳችን መደምደሚያ ላይ የደረስንበት ነገር በቅዱሳት መጻሕፍት መስተካከል አለበት፡፡
ሦስተኛ ሁለቱንም ልዩ እና አጠቃላይ መገለጥን በተሳሳተ መንገድ ተረድተን ይሆናል። ቅዱሳት
መጻሕፍትን በትክክል መረዳት ስላልቻልን እና ልምዶቻችንን በትክክል መገምገም ስላልቻልን የዓለም
ልምዶቻችን ከመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ጋር የሚጣጣሙ አይመስሉም።
አራተኛ በቀላሉ ከሰው ግንዛቤችን በላይ የሆነ ምስጢር አጋጥሞናል። ለምሳሌ ስለ ሥላሴ አስብ።
የአጠቃላይ መገለጥ ልምዳችን በእርግጥ ሶስት ሰዎች አንድ አካል ይሆናሉ ብለን እንድንጠብቅ አያደርገንም።
ሆኖም መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር የሚያስተምረን ይህ ነው። እነዚህን ሁለት አመለካከቶች እንዴት
ማስታረቅ እንችላለን? አንችልም። የሥላሴ ትምህርት ከአቅማችን በላይ የሆነ ምስጢር ነው።
አሁን ፣ እንደ ተግባራዊ ጉዳይ ፣ ከነዚህ ከአራቱ ሁኔታዎች ውስጥ የት እንደምንሆን ሁል ጊዜ መናገር
አንችልም። ብዙ ጊዜ እኛ የማረጋገጫ ነጥብ ባስቀመጥንበት መሠረት በቀላሉ እርምጃ መውሰድ አለብን።
እኛ ለሚዘና ከፍተኛ ሥፍራ የምንሰጠው በቅዱሳት መጻሕፍት ትርጓሜ ወይስ በአጠቃላይ መገለጥ
ትርጓሜያችን ላይ ነው? ክርስቲያኖች በዚህ ጉዳይ ላይ በተለያዩ አቅጣጫዎች ይሄዳሉ።
በአንድ በኩል ፣ የበለጠ ሊበራል ተብለው የሚታሰቡ ክርስቲያኖች ስለ አጠቃላይ መገለጥ ያላቸውን
ግንዛቤ ከቅዱሳት መጻሕፍት መረዳት ይልቅ በቀላሉ ይቀበላሉ። ግን የበለጠ ወግ አጥባቂ ተብለው
የሚታሰቡ ክርስቲያኖች ግጭት በሚፈጠርበት ጊዜ ከአጠቃላይ መገለጥ ይልቅ ልዩ መገለጥ ያላቸውን
ግንዛቤ የመቀበል አዝማሚያ አላቸው።
ሁለተኛው ስትራቴጂ የተሻለው የጥበብ ክፍል ነው። በአጠቃላይ መገለጥ ላይ የምናሰላስለው
ማስረጃ እጅግ ብዙ እና አሳማኝ ካልሆነ፣ ቅዱሳት መጻሕፍት የሚያስተምሩትን መከተል አለብን። ክርስቶስ
እና ሐዋርያቱ ሕይወትን ለመረዳት እንደ መመሪያችን ቅዱሳት መጻሕፍትን ደግፈዋል። ስለዚህ ፣ ግልፅ
ግጭቶች ሲከሰቱ ለእርነሱ ለመገዛት ዝግጁ መሆን አለብን።
በአጠቃላይ እና በልዩ መገለጥ መካከል ግልጽ የሆነ ተቃርኖ ባየን ቁጥር ሶስት ሊሆኑ
የሚችሉ መፍትሄዎችን ማሰብ ጠቃሚ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። የመጀመሪያው
አጠቃላይ መገለጥን በበቂ ሁኔታ አለመረዳታችን ነው። ስለ ሳይንስ ወይም ታሪክ
ወይም የአርኪኦሎጂ ወይም የተለያዩ ነገሮች ስንሄድ ይህ በጣም የተለመደ ነው።
በጊዜ ሂደት ፣ እኛ ቀደም ብለን እውነት እንደሆኑ የተቀበልናቸው ሀሳቦች ወይም
ነገሮች ከጊዜ በኋላ ስህተት ሆነው እንደሚገኙ እናውቃለን፡፡ ሁል ጊዜ ይከሰታል።
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በቂ ረጅም ጊዜ ጠብቁ እና ይህንን ትማራላችሁ። ስለዚህ እኛ ሁል ጊዜ የዓለም
ምልከታችን ከፊል ብቻ መሆኑን እናውቃለን… ብዙ ጊዜ የቅዱሳት መጻሕፍት
ትርጓሜችን ሊጠፋ ይችላል። በተሳሳተ መንገድ ልንረዳው እንችላለን። በእውነቱ እኛ
ብዙ ጊዜ እናደርጋለን። ያ እንዲሁ መፍትሄ ሊሆን ይችላል። ከዚያ ሦስተኛው ልዩ
አማራጭ አለ ፣ ያም የሁለቱም ጥምር ማለት ነው። ያም ማለት፣ አጠቃላይ
መገለጥን በበቂ ሁኔታ አልተረዳነውም፣ እና በተመሳሳይ ጊዜ በተወሰነ አካባቢ
የቅዱሳት መጻሕፍትን እውነት ሙሉ በሙሉ አልተረዳንም። እናም ፣ እኔ አንዳንድ
ጊዜ የሚጋጩ የሚመስሉ ነገሮችን ለመፍታት ስሞክር፣ በተመሳሳይ ጊዜ የቅዱሳት
መጻሕፍትን ከሰህተት ነጻ መሆን እና የማያልፉ መሆናቸውን እንዳረጋገጥ
ይረዳኛል፡፡
— ቄስ ሁት ጋርማኒ
ጳውሎስ በ 2 ጢሞቴዎስ 3: 16-17 እንደተናገረው
የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ፥ የእግዚአብሔር መንፈስ
ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርትና ለተግሣጽ ልብንም ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር
ደግሞ ይጠቅማል። (2 ጢሞቴዎስ 3:16-17).
ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 3:16 እና ቀጥሎ ያለው በብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ውስጥ
ከሚገኙት ጋር በጣም የሚስማሙ ናቸው። ለምሳሌ በተከዳበት ምሽት፣ ጌታ
ኢየሱስ ወደ አባቱ “በእውነትህ ቀድሳቸው” በማለት ይጸልያል። ቃልህ እውነት ነው
” በሌላ አነጋገር አማኞች ለቅድስና የሚያስፈልጋቸው የእግዚአብሔር ቃል ነው።
ስለዚህ ሁሉም ቅዱሳት መጻሕፍት በእውነቱ በእግዚአብሔር እስትንፋስ የተጻፉ
መሆናቸውን እናስታውሳለን። በእግዚአብሔር እስትንፋስ የተጻፉ ናቻ። ይህ መሆኑ
ብቻ ግን በቂ አይደለም፡፡ ከዚሀ ጋር የተገናኘ ዓላማ አለው። እርሱ ጠቃሚ ነው፣
ምክንያቱም እግዚአብሔር እስትንፋሱን የላከበት የተለያዩ ነገሮችን ለማድረግ
ነው፤ እነርሱም ክርስቲያኖች ሲሳሳቱ ለማረም፣ በእውነት ንስሐ መግባት ሲገባቸው
ለመገሠጽ፣ በእኛ ውስጥ ጽድቅን የሚያበቅል የእግዚአብሔርን አሳብ ለማስተማርና
ለመሳሳሉት ዓላማዎች ነው፡፡ ስለዚህ የእኛ አጠቃላይ የሕይወት ቅርፅ እና
አስተሳሰብ እና ቅድሚያ የሚሰጣቸው ነገሮች እና ሥነምግባር እና የእምነት
ሥርዓቶች፣ የዓለም እይታ እና የመሳሰሉት፣ ሁሉም በመጨረሻ የሚመጣው
በመንፈስ አማካኝነት ከእግዚአብሔር ቃል ነው። መንፈስ ይህ መንፈስ
የተተነፈሰበት ቃል ፣ ይህ እግዚአብሔር የተነፈሰው ቃል እኛን ለመቅረጽ እና
ከክርስቶስ ጋር በሚስማማ መልኩ ለማሳደግ ይጠቀማል።
— ዶ / ር ዲ. ካርሰን
ሆኖም በተመሳሳይ ጊዜ፣ ሁልጊዜ ማስታወስ ያለብን የቅዱሳት መጻሕፍት ግንዛቤዎቻችን በኃጢአት
ምክንያት የተበላሸ በመሆኑ፣ ጉዳዮችን ደጋግመን መከለስ/መፈተሽ ሊያስፈልገን ይችላል። ከዘመናት ጀምሮ
የታመኑ አማኞች መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል ብለው በሚያምኑት ላይ ፍርዳቸውን ይሰጣሉ፣ መጽሐፍ
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ቅዱስን በተሳሳተ መንገድ መገንዘባቸውን ማረም እንደሚያስፈልጋቸው ያውቃሉ። ይህ የጥበብ እና
የመገዛት መንገድ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል ብለን ከልብ ከሚናምነው በመነሳት ሥነ-መለኮትን
እንድንገነባ ይጠራናል።
እንዳየነው ፣ የእኛን ሥነ-መለኮት ለመገንባት በራእይ ላይ መመካት ከኃጢአት እና ከመንፈስ
ሁኔታዎች የተነሰ ችግሮች ገጥመውታል፡፡ መገለጥን በማግኘትም ሆነ ራእይን በመረዳት ውስጥ የተካተቱት
ውስብስብ ነገሮች ወደ ሦስተኛው ዋና ርዕሳችን ይመሩናል - በብዙ መሰናክሎች ፊት በእኛ ሥነ-መለኮታዊ
አቋም ላይ አመኔታን ማሳደግ፡፡

አመኔታን ማሳደግ
በአንድ ወይም በሌላ ጊዜ ብዙዎቻችን ስለሚያምኑባቸው ብዙ ነገሮች እጅግ በጣም የሚታመኑ
የነገረ መለኮት ምሁራንን አግኝተናል። እነርሱ ሥነ-መለኮታዊ ትንትና በመስጠት የተካኑ ይመስላሉ።
ለእያንዳንዱ ጥያቄ መልሶች አሏቸው እና የእነርሱ መልሶች አጠያያቂ አይደሉም ብለው ያስባሉ። በሌላ በኩል
ደግሞ ብዙዎቻችን ስለሚያምኑባቸው ብዙ ነገሮች እምብዛም እምነት የሌላቸወን የሥነ-መለኮት
ምሁራንን አግኝተናል። እነርሱ ብዙውን ጊዜ የስነ-መለኮት ውስብስብ ነገሮችን ይገነዘባሉ እና ብዙ
ጥያቄዎችን “አላውቅም” ብለው ይመልሳሉ። እንደነዚህ ዓይነቶቹ ሰዎች ጽንፈኞችን ይወክላሉ። ነገር ግን
ሥነ-መለኮታችንን ስንገነባ እነዚህ ጽንፎች አንዳንድ አስፈላጊ ጥያቄዎችን ያነሳሉ። ስለምናምንበት ነገር ምን
ያህል እርግጠኞች መሆን አለብን? እና በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ወደ አንድ ዓይነት ሚዛን የሚመጣበት መንገድ
አለ?
በሥነ-መለኮት ላይ በራስ መተማመንን ለማዳበር ፣ ሦስት ጉዳዮችን ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት አለብን፡፡ በመጀመሪያ
በሥነ-መለኮታዊ አቋም ላይ መተማመን የአናሎግ ጥራት እንዳለው እናያለን። ሁለተኛ በአክብሮት ሂደት ውስጥ መተማመን
እንዴት እንደሚመጣ እንመረምራለን። ሦስተኛ በተለያዩ የሥነ-መለኮት ትምህርቶች ላይ የእኛን የመተማመን ደረጃዎች
ተገቢውን አሰላለፍ እንዴት መመስረት እንዳለብን እንመረምራለን። በመጀመሪያ በሥነ-መለኮታዊ መደምደሚያዎች ላይ
መተማመን የአናሎግ ጥራት አለው የሚለውን ሀሳብ እንመልከት።

የተመሳሳይነት ጥራት
በሥነ-መለኮት የመተማመን የተመሳሳይነት ጥራት ማለታችን ምን እንደ ሆነ ለመረዳት በአናሎግ
ማስቀመጥ ይረዳል። የመብራት ማብሪያ / ማጥፊያ እናስብ። ይህ ዓይነቱ መቀየሪያ ብዙ ወንጌላውያን ስለ
እምነታቸው ከሚያስቡበት መንገድ ጋር ተመሳሳይ ነው። ብዙውን ጊዜ እነርሱ የሚያውቋቸውን እና
የማያውቋቸውን ነገሮች በቀላሉ ያስባሉ። “ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን አውቃለሁ” “እግዚአብሔር
ሥላሴ መሆኑን አውቃለሁ” እነዚህ ማረጋገጫዎች ጽኑ እምነቶች ናቸው። ሆኖም ወንጌላውያን ሊታወቁ
የማይችሉ ወይም ያልታወቁ እንደሆኑ የሚቆጥሯቸው ነገሮች ዝርዝር አላቸው። “ጥሩ አምላክ ክፋትን
እንዴት እንደሚፈቅድ አላውቅም” ክርስቶስ መቼ እንደሚመለስ አላውቅም። እነዚህ አይነት መግለጫዎች
ምን እንደሚያስቡ እንደማናውቅ ያመለክታሉ። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ በተያዙት አቋሞች ላይ እምነት
የለንም። ይህ ለሥነ-መለኮታዊ እምነቶች አቀራረብ በብዙ ሁኔታዎች በቂ ነው። በቀላሉ እንዲህ ይላሉ ፣
“ስለዚህ ጉዳይ አውቃለሁ ፣ ግን ስለዚያ አላውቅም”።
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የራስን ሥነ-መለኮት መገንባት

ትምህርት 3፡ በራእይ ላይ መታመን

ሆኖም እኛ እንደ ክርስቲያኖች የምናውቃቸውን እና የማናውቃቸውን ሁሉንም ነገሮች በቅርበት
ስንመለከት፣ ይህ ሞዴል ከሚጠቆመው በላይ ሁኔታው በጣም የተወሳሰበ መሆኑን ቶሎ መረዳት
እንችላለን። ብዙዎቻችን የታችኛው እና ከፍተኛ ቅንጅቶች ክልል ካለው የመደብዘዝ መብራት መቀየሪያን
እናውቃለን። በዚህ ዓይነት ማብሪያ / ማጥፊያ ውስጥ የኤሌክትሪክ ጅረት በቀላሉ አይበራም ወይም
አይጠፋም፣ ነገር ግን በማዞሪያው አቀማመጥ ላይ በመመስረት ብዙ ወይም ባነሰ ጥንካሬ ይፈስሳል። በፅንፍ
ላይ ፣ የአሁኑ ሙሉ በሙሉ ጠፍቷል እና ሙሉ በሙሉ በርቷል፣ በመካከላቸው ያለው አጠቃላይ ክልል
እንዲሁ አስፈላጊ ነው ፣ ምክንያቱም ለስለስ ያለ ብሩህ ብርሃን ይሰጣል። በብዙ መልኩ ፣ እነዚህ የአናሎግ
ብርሃን መቀየሪያዎች በተለያዩ ሥነ-መለኮታዊ አቀማመጦች ውስጥ ሊኖረን የሚገባውን መተማመን
ለመገምገም በጣም አጋዥ የሆነ ሞዴል ይሰጣል። እኛ በአንዳንድ እምነቶች ላይ እምነት አለን፣ በሌሎች ላይ
እምነት የለንም። እኛ በሥነ -መለኮታዊ አቋሞች ላይ በብዙ ወይም በጥቂቱ መተማመን አለን።
ከሥነ-መለኮት ውጭ ስለ ነገሮች የምናስባቸውን መንገዶች አስቡባቸው። እያንዳንዱ የሰው ልጅ
ብዙ እምነቶችን ይይዛል። ለምሳሌ ፣ ዛሬ ዝናብ እንደማይዘንብ ታምኑ ይሆናል። እናንተም ሥራ እንዳላችሁ
ታምናላችሁ። እና እናንተ ወላጅ ከሆናችሁ፣ ልጅ እንዳላችሁ በእርግጠኝነት ታምናላችሁ። አሁን ፣ እነዚህ
ሁሉ ነገሮች እውነት ናቸው ብለን መናገር ብትችልም ፣ እነዚህን እምነቶች በተመሳሳይ የመተማመን ደረጃ
አናስቀምጣቸውም።
ትንሽ አመኔታ
confidence

ትልቅ አመኔታ

ይዘንባል

እኔ ሥራ አለኝ

እኔ ወላጅ ነኝ

አመኔታችን የተለያዩ ደረጃዎች አሉት
የመተማመን ደረጃን ለመፈተሽ አንዱ መንገድ እነዚህን እምነቶች ለመተው ምን ያህል ጫና
እንደሚፈጅ በመጠየቅ ነው። ዛሬ ዝናብ እንደማይዘንብ እምነታችሁን ለመለወጥ ብዙ ላይወስድ ይችላል።
በራሳችሁ ላይ ጥቂት የዝናብ ጠብታዎች ከወረዱ ወዲያውኑ ሀሳባችሁን ትለውጣላችሁ። ከፍተኛ የዝናብ
እድልን የሚገመት የአየር ሁኔታ ዘገባ እንኳን ጃንጥላ እንዲትይዙ ያደርጋችዋል። በዚህ እምነት ላይ ብዙ
አመኔታ ላይኖሩአችሁ ይችላል፡፡
ግን በየቀኑ ወደ ሥራ ከሄዳችሁ፣ ሥራ እንዳላችሁ ታምናላችሁ። በዚያ እምነት ውስጥ ብዙ መዋዕለ
ንዋያ አፈሳችዋል፡፡ ሃሳባችሁን ለመለወጥ ከዜና ዘገባ ወይም ጽሑፍ የበለጠ ብዙ ይወስዳል። እናንተ ተቀጣሪ
እንዳልሆናችሁ የሚገልጽ ደብዳቤ ቢደርሳችሁም ፣ በአካል ሂዳችሁ ማረጋገጥ ትፈልጋላችሁ፡፡
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የራስን ሥነ-መለኮት መገንባት

ትምህርት 3፡ በራእይ ላይ መታመን

ግን ለምሳሌ እናንተ ወላጅ እንደሆናችሁ አስቡ። ልጅ እንዳላሁ እንዳታምኑ ለማድረግ የሚቻል
ይመስላችኋል? ይህን እምነት በጣም እርግጠኛ መሆኑ ከማመን ወደ አለማመን ለመውሰድ እጅግ ብዙ
ማሰረጃ ሊፈልግ ይችላል፡፡
አሁን በብዙ ገፅታዎች በጋራ የሕይወት ልምድ እውነት የሆነው ነገር በሥነ-መለኮት ውስጥም
ይሠራል፡፡ ስለሥነ-መለኮታዊ እምነቶችም የተለያዩ የመተማመን ደረጃዎች ይኖራሉ፡፡ በቀደመው ትምህርት
ውስጥ በኦርቶዶክስ ፣ ኦርቶፕራክሲስ እና ኦርቶፓቶስ መካከል ጠንካራ ትስስሮች እንደነበሩ አይተናል፡፡ በዚህ
ጊዜ ይህንን ሞዴል በትንሹ ማስፋት አለብን። እንደ ድር የተሳሰረ ትስስሮች እንዳሉ ማሰብ ይረዳል፡፡ ይህ
ውስጡ ሲታይ የእምነታችን ድር ተደራርቦ እንደተደራጀ ይታየናል፡፡
በውጨኛው አካሉ ደግሞ እምነታችን በደንብ ሳይያያዝ ተዋቅሯል። ውጫዊው ሽፋን በእምነታችን
ድር ዳርቻ ላይ ያሉትን ብዙ ሥነ -መለኮታዊ አቋሞችን ይወክላል። ስለእነርሱ ያለን አመኔታ ትንሽ ነው፤
ለእነርሱ ትንሽ ቁርጠኝነት አለን። ስለዚህ እኛ ሁል ጊዜ በቀላሉ እነዚህን የእምነቶች ውቅሮች እየቀየርን፣
እያስወገድንና እየጨመርንበት እንሄዳለን፡፡
በማዕከሉ ወይም በሉሉ እምብርት
የእምነታችን ድር በጣም የተጠላለፈ ከመሆኑ
የተነሳ አንድ የተዋሃደ ጠንካራ ይመስላል።
የድራችን ማእከል ዋና እምነታችንን ፣ በከፍተኛ
የእምነት ደረጃ የምንይዛቸውን የእምነታችንን
ማዕከላዊ
ሥነ-መለኮታዊ
ውቅሮችን
ያጠቃልላል። እነዚህን ዋና እምነቶች መለወጥ ፣
ማስወገድ ወይም መጨመር በጣም ከባድ
ነው። ምክንያቱም እነዚህን ለማድረግ ስናስብ
ሌሎች የምናምናቸውንም ነገሮች ሁሉ
የማናጋት ኃይል አለው፡፡
በመጨረሻም
፣
በዋናው
እና
በውጨኛው ንብርብር መካከል ብዙ ወይም
ባነሰ በጠባብ የተሸመኑ የእምነት ድርዎች
የተሰሩ ተከታታይ ንብርብሮች አሉ። ወደ
ማእከሉ ቅርብ የሆኑት ንብርብሮች የበለጠ
የእኛ የእምነቶች ድር በውስጥ ድርብርብ ላይ
ጥቅጥቅ ብለው የተዋቀሩ እና ለማስተካከል
ከተንቆጠቆጡ እምነቶች አንስቶ በማዕከሉ ላይ
የበለጠ አስቸጋሪ ናቸው። ከመሃል ላይ ያሉት
እስከሚገኙት ዋና እምነቶች በተደራራቢ ንብርብሮች
ንብርብሮች ብዙም ጥቅጥቅ ብለው የተዋቀሩ
ተደራጅቷል።
እና ለመለወጥ ብዙም አስቸጋሪ አይደሉም።
በእውነቱ በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ግልፅ እና እርግጠኛ በሆኑ ነገሮች እና በጣም
ባልተረጋገጡ ነገሮች መካከል መለየት ለእኛ በጣም አስፈላጊ ነው ፣ ምክንያቱም
መጽሐፍ ቅዱስ ያንን ስለሚያደርግ ነው። በወንጌላት ፣ በመልእክቶች ፣ በአዲስ
ኪዳን እያንዳንዱ ክፍል ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኛችን እና ጌታችን ፣ ፍጹም አምላክ
እና ፍጹም ሰው የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን በእውነት ግልፅ ነው። ሆኖም
፣ እንደ ሚሊኒየም (የሺህ ዓመት መንግሥት) ዓይነት ነገር ሲመጣ ፣ የእኛ የፍጻሜ
-25ቪዲዮዎችን፣ የትምህርት መመሪያዎችና ሌሎች ግብዓቶችን ለማግኘት Thirdmill at thirdmill.org. ይመልከቱ.

የራስን ሥነ-መለኮት መገንባት

ትምህርት 3፡ በራእይ ላይ መታመን

እይታዎች ፣ በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ አንድ ሺህ ዓመት ብቻ ተጠቅሷል-በራዕይ
20 እና ስለዚህ ፣ ይህ የሺህ ዓመት የክርስቶስ አገዛዝ ምን ማለት እንደሆነ እና ምን
እንደሚመስል በክርስቲያኖች መካከል ብዙ ክርክር አለ። በቅዱሳት መጻሕፍት
ውስጥ አጽንዖት ስለሌለው፣ በተለያዩ ጊዜያት ክርስቲያኖች በዚህ ጉዳይ ላይ
የተለያዩ አመለካከቶች መኖራቸውን ማክበር አለብን። አንዳንድ ነገሮች በእርግጥ
ግልፅ ናቸው እና አንዳንድ ነገሮች እምብዛም እርግጠኛ አይደሉም። ልዩነቱን ማወቅ
አለብን።
— ዶ/ር ግሪጎሪ አር
በቀላል አነጋገር ፣ በእኛ ሥነ-መለኮት ላይ እምነት ማዳበር የአናሎግ ጥራት ብቻ ሳይሆን የመከባበር
ሂደትንም ይጠይቃል። በዚህ ሂደት ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ስለ ሥነ-መለኮታዊ-አቋማችን የሚያስተምረንንና
የሚመክረንን ነገር ለማስተናገድ ራሳችንን እንሰጣለን፡፡

የመከባበር ሂደት
የእግዚአብሔር መገለጥ እውነት እንድናምን መንፈስ ቅዱስ ያበራልናል። እርሱ የእግዚአብሔርን
ሕዝብ በተለያዩ መንገዶች ያስተምራል፣ያሳምናል። በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ ብዙ ምሳሌዎች
እንደሚያመለክቱት ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ የእኛን ሥነ-መለኮታዊ እምነቶች በልዩ መንገዶች ለመቅረጽ
ነፃ ነው። ያም ሆኖ የእግዚአብሔር መንፈስ ሥነ-መለኮታዊ እምነትን የሚሰጠን ተራ መንገዶች አሉ ማለቱም
ተገቢ ነው። ይህ ልዩ ልዩ የመንፈስ ሥራ እግዚአብሔር እያንዳንዱን የታሪክ ገጽታ በቅደም ተከተል
ከሚመራቸው ብዙ መንገዶች ጋር ተመሳሳይ ነው።
የዌስትሚኒስተር የእምነት መግለጫ ምዕራፍ 5 ፣ ክፍል 3 በእግዚአብሔር አቅርቦት ላይ የቅዱሳት
መጻሕፍትን ትምህርት በጥሩ ሁኔታ አጠቃልሎ ይናገራል። እንዲህ ይላል።
እግዚአብሔር በተራ ስጦታው፣ ዘዴዎችን ይጠቀማል ፣ ግን ያለእርሱ ፣ ከላይ እና በሚቃውሙት ጫና ሥር
ሳይሆን በሚፈልገው መንገድ ይሠራል፡፡
ይህ መግለጫ እግዚአብሔር ፈቃዱን በምድር ላይ ለመፈጸም “ዘዴዎችን” - ሁለተኛ መንስኤዎችን ወይም የተፈጠሩ
መሣሪያዎችን እንዴት እንደሚጠቀም ይገልጻል። ግቦቹን ለማሳካት የተፈጠሩ መሣሪያዎችን በመጠቀም በሁለተኛ ምክንያቶች
በኩል ዕቅዱን በመደበኛነት ይሠራል። ግን በተመሳሳይ ጊዜ እግዚአብሔር በዚህ ተራ መንገድ አልተገደበም። ከተፈጠሩ
መሣሪያዎች “ውጭ ፣ በላይ እና ተቃራኒ” ፈቃዱን ለመፈጸም ነፃ ነው።
እግዚአብሔር ሉዓላዊ ነው። እኛ ሁላችንም በእርሱ እንኖራለን ፣ እንንቀሳቀሳለን እና አለን ፣ ግን ሁለተኛ
ምክንያቶች አሉ። ስለዚህ ክፍሉን ማቋረጥ ከፈለኩ ፣ ከእግዚአብሔር የማቆየት ኃይል ውጭ ክፍሉን ማቋረጥ
አልችልም። እና አሁንም ፣ ክፍሉን ማቋረጥ ከፈለግኩ ፣ ብቻ አልዋኘሁም። እኔ በእርግጥ ተነስቻለሁ።
ጡንቻዎቼ መንቀሳቀስ ይጀምራሉ። እኔ አንድ እርምጃ እወስዳለሁ። እኔ ከዚህ ወደዚያ የምመጣበት ሁለተኛ
ምክንያቶች የእግር እንቅስቃሴዎች ፣ የጡንቻ መጨናነቅ ናቸው። እየሆነ ያለው ሁሉ ሁለተኛ ምክንያቶች
ናቸው። እናም የአንደኛ እና የሁለተኛ ደረጃን ምክንያት እርስ በእርስ እንድንጋጭ ያስችለናል። ስለዚህ
እውነታው ፣ ወደዚያ ክፍል ማዶ ከሄድኩ ፣ እዚያ የሄድኩበት መንገድ በእግር መጓዝ አይደለም ፣ ግን
ይልቁንም ፣ በድንገት መንሳፈፍ ጀመርኩ ፣ እና ወደዚያ በረርኩ ፣ በመካከለኛው ዘመን ወቅት ፣ እኛ ተዓምር
ብለን የምንጠራው ፣ ምክንያቱም ተዓምር የሁለተኛ ምክንያቶች አለመኖር ነው። ስለዚህ ፣ እግዚአብሔር
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ትምህርት 3፡ በራእይ ላይ መታመን

ተአምራትን ሊያደርግ ይችላል ፣ ግን እግዚአብሔር የሚሠራበት የተለመደው መንገድ በሁለተኛ ምክንያቶች
በኩል ነው።
— ዶ/ር ኬሊ ኤም ካፒክ
በተመሳሳይ ሁኔታ ፣ መንፈስ ቅዱስ የሚያበራልን እና ሥነ-መለኮታዊ አቋማችንን የሚያረጋግጡ
ያልተለመዱ እና ተራ መንገዶችን መለየት ጠቃሚ ነው። እኛ ባልፈለግንም ጊዜ አልፎ አልፎ፣ ሁሉም
ክርስቲያኖች ከመንፈስ ቅዱስ ግንዛቤዎችን እና ጠንካራ እምነቶችን አግኝተዋል። እኛ ባልጠበቅነው ጊዜ አንድ
ነገር ወደ አእምሮችን ይመጣል። ምንም ማብራሪያ ሳይኖረን ቃል ኪዳኖች በውስጣችን ያድጋሉ። በእንደዚህ
ዓይነት በብዙ ሁኔታዎች ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ በተለምዶ ከሚጠቀምባቸው ሁለተኛ ምክንያቶች
ላይ ሳይደገፍ፣ ከዚያ በላይ በሆነ እና በተቃራኒው ይሠራል፡፡ እንደነዚህ ዓይነቶቹ ያልተለመዱ የመንፈስ
ሥራዎች አስፈላጊ ቢሆኑም መደበኛ ሥነ-መለኮት መንፈስ ከሚጠቀምባቸው ተራ ሂደቶች ጋር በእጅጉ
ቁርኝት አላቸው፡፡
ቀደም ባለው ትምህርት እንዳየነው ፣ ቤተክርስቲያን በባህላዊ ሴሚናሪዎች ውስጥ ለሚገኙት
መደበኛ ሥነ -መለኮታዊ ሥልጠና በሦስት ዋና ዋና ቦታዎች ይከፍላሉ፡ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል - የቅዱሳት
መጻሕፍትን ትርጓሜ የሚመለከት፣ የአስተምህሮና የታሪክ ክፍል- የማህበረሰብ ውስጥ መስተጋብርን
የሚመለከት እና ተግባራዊ ሥነ-መለኮት ክፍል - የክርስቲያናዊ አኗኗርን የሚመለከት ናቸው፡፡

የመጽሐፍ
ቅዱስ አፈታት
የማህበረሰበብ
መስተጋብር

ክርስቲያናወዊ
አኗኗር

እነዚህን ሦስት ዋና ዋና ተጽዕኖዎዎን ስናከብር መንፈስ በተለመደው መንገድ ለሥነ መለኮታዊ መተማመንን ይሰጣል
ከዚህ ጥበብ ጋር በሚስማማ መልኩ መንፈስ ቅዱስ የቅዱሳት መጻሕፍትን ትርጓሜ ፣ በማህበረሰቡ
ውስጥ መስተጋብርን እና ክርስቲያናዊ አኗኗርን ተፅእኖዎች በማክበር ሂደት ሥነ -መለኮታዊ መተማመንን
የሚሰጥበትን ተራ መንገዶች መግለፅ በጣም ጠቃሚ ነው። የእነዚህን ሦስቱ ተጽዕኖዎች በዝርዝር
አንመረምርም ፣ ግን እዚህ እነርሱን ማስተዋወቁ ይረዳል።
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የራስን ሥነ-መለኮት መገንባት

ትምህርት 3፡ በራእይ ላይ መታመን

የመጽሐፍ ቅዱስ አፈታት
በመጀመሪያ ትክክለኛው የመጽሐፍ ቅዱስ አፈታት ወይም ትርጓሜ እንዴት ማስተናገድ እንደሚባን
የእግዚአብሔር መንፈስ ያበራልናል እናም ያረጋግጥልናል።
“ትርጓሜ” የሚለው ቃል በቀላሉ “ለማብራራት” የሚል ትርጉም ያለው ቃል ነው። አሳብ ማውጣት ” እና
ከጽሑፉ ትርጉምን ማውጣት ነው። ከጸሐፊው ብቻ አይደለም ፣ በተናጥል ከአንባቢው አይደለም ወይም
ከጽሑፉ ጋር በመጣመር አይደለም፣ ግን ጽሑፉ አንድ ነገር ይናገራል እንላለን።
— ዶ/ር ጋይ ዎተር
የአፈታት መስክ - የቅዱሳት መጻሕፍትን ትምህርት የምንለይበትን ችሎታዎች መማር - በጣም
አስፈላጊ ፣ የተለመዱ እና ውጤታማ የአብርዎት እና የመተማመን ግንባታ መንገዶች ውስጥ አንዱ ነው።
እግዚአብሔር በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ የገለጠውን ማወቅ ትፈልጋላችሁ? በዚህ እርግጠኛ መሆን
ትፈልጋላችሁ? በመደበኛነት ፣ መጽሐፍ ቅዱስን በኃላፊነት ለመያዝ የሚያስችሉንን የአፈታት ክህሎቶችን
መጠቀም አለብን። የክርስትና ሥነ-መለኮትን ለማዳበር ሂደት የቅዱሳት መጻሕፍት አፈታት አስፈላጊ ነው።
የክርስትናን ሥነ -መለኮት ስንገነባ፣ መርሆችን በትክክለኛው መንገድ - በባህላችን ፣ በእኛ ጊዜ - በተለየ
ባህል ውስጥ ያሉትን መርሆዎች መተግበር መቻል ቅዱሳት መጻሕፍትን በጥንቃቄ መመርመር አለብን።
የተለየ ጊዜ ፣ ለአሁኑ ባህላችን እና ለአሁኑ ጊዜያችን ተግባራዊ ማድረግ እንችላለን። ይህ ኢየሱስ በገለጠበት
እና ባስተማረበት መንገድ ክርስቲያናዊ ሥነ-መለኮትን እንድንኖር ይረዳናል። ይህን አለማድረግ ኢየሱስ
ካስተማረው የተለየ ሥነ-መለኮት ለመገንባት አሳልፎ ሊሰጠን ይችላል። ስለዚህ ኢየሱስ ያስተማረንን
ተመሳሳይ እርምጃዎች ለመከተል ፣ ቅዱሳት መጻሕፍትን በጥንቃቄ መመርመር አለብን።
— ቀሲስ ፓብሎ ቶረስ ፣ ትርጉም
ሁለተኛ የእኛ የመከባበር ሂደት የቅዱሳት መጻሕፍትን ትርጓሜ ብቻ አያካትትም ፣ ነገር ግን
የእግዚአብሔር መንፈስ በተለምዶ አዕምሮአችንን ለማብራት እና እምነታችንን ለማረጋገጥ በማህበረሰቡ
ውስጥ ያለውን መስተጋብርን ይጠቀማል።

የማህበረሰብ መስተጋብር
በሥነ-መለኮት ውስጥ የምንፈልገው ቀጥተኛ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሜ ብቻ አይደለም። አጠቃላይ
መገለጥ ፣ በተለይም ከሌሎች ሰዎች ጋር መስተጋብር ያስፈልገናል። እንደ እውነቱ ከሆነ ፣ ያለ ማኅበረሰብ
የሚደረገው ቀጥተኛ ትርጓሜ በጣም አደገኛ ነው። ደጋግመን ስናይ ፣ ወደ መናፍቃን ትምህረት የሚወስደው
የመጀመሪያው እርምጃ ብዙውን ጊዜ አፈታት/ትርጓሜ ነው። ከሌሎች ጋር መስተጋብር ማድረግ፣
እግዚአብሔር የገለጠላቸው ሀሳባቸውን መማር እና መገምገም በእኛ ሥነ-መለኮት ውስጥ ወሳኝ መሆን
አለበት። ሰፋ አድርገን ስንመለከት፣ እግዚአብሔር እኛን ለመርዳት ከመላው የሰው ዘር ጋር መስተጋብር
ፈጥሯል።
ነገር ግን መንፈስ በምሉዕነት በሚኖርበት በተለይ በአማኞች መካከል ያለው መስተጋብር ለሂደቱ
አስፈላጊ ነው። በማህበረሰቡ ውስጥ መስተጋብር በሚፈጠርበት ጊዜ “የጥንት ቤተክርስቲያን በእነዚህ
ጉዳዮች ላይ ምን አመነች? ዛሬ በእኔ ዙሪያ ያሉ እግዚአብሔርን በመምሰል የሚኖሩ አማኞች ስለዚህ ወይም
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የራስን ሥነ-መለኮት መገንባት

ትምህርት 3፡ በራእይ ላይ መታመን

ስለዚያ ጉዳይ ምን ይላሉ? የግል አስተያየቶቼ ከሌሎች አስተያየቶች ጋር እንዴት ይመሳሰላል?” መጠየቅ
ይቻላል፡፡ ከእግዚአብሔር መገለጥ ሥነ-መለኮትን በማምጣት ሂደት ለማህበረሰብ መስተጋብር መከበር
ሥፍራ መስጠት አስፈላጊ ነው።
እኛ እንደ ፕሮቴስታንቶች በአስተርጓሚ ማህበረሰብ፣ በተርጓሚው ማህበረሰብ ላይ እንመካለን ፣ ምክንያቱም
ቅዱሳት መጻሕፍት እኛ እንደ ቅዱሳን እያንዳንዱን መግለጫ እውነት መሆን አለመሆኑን መገምገም አለብን
ይላል። ስለዚህ አንድ ሰው “እነሆ ፣ መንፈስ ቅዱስ ይህንን ገለጠልኝ” በሚለው እውነታ ላይ አንታመንም።
አፍሪካ ውስጥ እንደምናውቀው ሰዎች ከመንፈስ ቅዱስ የሚያገኙት ብዙ “መገለጦች” አሉ። ስለዚህ እንደ
ወንድማማችነት ግዴታችን “ወንድም! ትርጓሜህን ማረጋገጥና መቀበል አለብን ወይስ መተው አለብን?”
ብለን መናገር ነው … ስለዚህ ፣ እኛ በማህበረሰቡ ትርጓሜ ላይ እንመካለን።
— ፕሮፌሰር ጆሩም ሙግሪ
ቅዱሳት መጻሕፍት ለቤተክርስቲያን ተሰጥተዋል፣ ስለሆነም ቅዱሳት መጻሕፍትን ስታነቡ ቅዱሳት
መጻሕፍትን ማንበብ አለብህ፣ ቅዱሳት መጻሕፍትን ማጥናት አለብህ፣ ቅዱሳት መጻሕፍትን መጸለይ መማር
አለብህ እና ቅዱሳት መጻሕፍትን ለመኖር ከፈለግህ፣ በክርስቶስ አካል ሕብረት ውስጥ አድርግ… ግን ይህ
ብቻ አይደለም ፣ መጋቢዎች እና ሽማግሌዎች እና በመንፈሳዊ ሕይወታቸው የጎለመሱ ሰዎች በሕይወታችን
ውስጥ ከእግዚአብሔር ቃል አማካኝነት የእግዚአብሔርን የመለወጥ ኃይል እንዳናገኝ የሚከለክሉን ጉዳዮች
ምን እንደሆኑ በትክክል ለማወቅ ይረዱናል። ስለዚህ ቅዱሳት መጻሕፍትን ስናነብ ፣ ሁል ጊዜ ከእግዚአብሔር
ቤተ ክርስቲያን ጋር በመተባበር ቅዱሳት መጻሕፍትን ማንበብ እንዳለብን መረዳት አለብን።
— ዶ/ር ስቲቭ ብላክሞር
ሦስተኛ በትርጓሜ እና በማህበረሰብ ውስጥ መስተጋብርን ከማክበር በተጨማሪ ፣ የመንፈስን
ምሪት ስንከተል በራስ መተማመንን በመስጠት የክርስትና ሕይወት በጣም አስፈላጊ ሚና እንዳለው መቀበል
አለብን።

ክርስቲያናዊ አኗኗር
ለክርስቶስ መኖር ለጥሩ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትርጓሜ እና ከሌሎች ጋር ለመገናኘት ያዘጋጀናል።
በታማኝነት መመላለስ እንዲሁ ሥነ-መለኮታዊ አቋማችንን የምንፈትሽበት መድረክ ነው። እንደ ስኬት እና
ውድቀት ልምዶች ፣ ጸሎቶች ፣ አምልኮ እና ለእግዚአብሔር አገልግሎት ያሉ ነገሮች የአጠቃላይ መገለጥ
ገጽታዎች ናቸው እንዲሁም መንፈስ በመደበኛነት ለማብራት እና ሥነ-መለኮታዊ አቋሞችን ለማሳመን
የሚጠቀምባቸው መሣሪያዎች ናቸው። ለክርስቶስ ስንኖር ማን እንደሆንን እና ምን እንደምንለማመድ
ልናከብረው የሚገባን ሦስተኛው ትልቅ ተጽዕኖ ነው። መንፈስ አእምሯችንን ለማብራት እና የእግዚአብሔርን
መገለጥ በትክክል ተረድተን በራስ መተማመን እንዲኖረን መንፈስ ክርስቲያናዊ ሕይወትን ይጠቀማል።
መጽሐፍ ቅዱስን በምናነብበት ጊዜ ጸሐፊው የታሰበውን የመተርጎም ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በታሪካዊ ስሜት
ውስጥ በጣም የተለየ ነገር አለ። የጽሑፉን ዳራ ለማወቅ መሞከር ብቻ አይደለም። በእውነቱ ከእግዚአብሔር
ጋር የመሳተፍ ጉዳይ ነው፣ ምክንያቱም ቅዱሳት መጻህፍት በእግዚአብሔር አነሳሽነት የተጻፉ፣ የእግዚአብሔር
እስትንፋስ ያለበት በመሆኑ እና እግዚአብሔር ስለራሱ የሚናገርበት እንዲሁም ከሕዝቦቹ ጋር እና በግለሰብ
ደረጃ እንዲሁም የእግዚአብሔር ሕዝቦች የጋራ ስብሰባ ያለበት በመሆኑ ነው፡፡ ስለዚህ የአንድ ሰው
መንፈሳዊ ሁኔታ በእውነቱ የዚያ አጠቃላይ የትርጓሜ ሂደት አካል ነው።
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የራስን ሥነ-መለኮት መገንባት

ትምህርት 3፡ በራእይ ላይ መታመን

— ዶ/ር ዮናታን ቲ ፔኒንግተን
እስከዚህ ነጥብ ድረስ ፣ ሥነ-መለኮታዊ መተማመንን ማዳበር የአናሎግ ጥራት እንዳለው ወይም
የደረጃ ጉዳይ መሆኑን እና የእግዚአብሔር መንፈስ በራስ የመተማመንን ሂደት እንደሚጠቀም አይተናል።
አሁን በተለያዩ እምነታችን ያለን የመተማመን ደረጃዎች ላይ ተገቢውን አሰላለፍ እንዴት ማምጣት
እንዳለብን ለማየት ሁኔታ ላይ ነን።

የተስማሚነት መመዘኛ
በሥነ-መለኮት ላይ ያለንን የመተማመን ደረጃዎች ለማስተካከል ስንናገር ፣ የብዙ ሥነ-መለኮታዊ
እምነታችን ጥንካሬን ኃላፊነት በተሞላበት መንገዶች መወሰን ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ እናስታውሳለን።
በራሳችን ውሳኔ መሠረት ይህንን ወይም ያንን እምነት ከሌላው የበለጠ ማዕከላዊ ከማድረግ መቆጠብ
አለብን። ይልቁንም የቅዱሳት መጻሕፍት ትርጓሜ ፣ በማህበረሰቡ ውስጥ ያለው መስተጋብር እና የግለሰብ
ክርስቲያናዊ አኗኗር እኛ ያመንነውን ለመደገፍ አብረው እንደሚሠሩ ማገናዘብ ብልህነት ነው። በእኛ ሥነ መለኮታዊ አቋም ላይ ያለንን በራስ መተማመንን እንዴት በተገቢው መንገድ ማስተካከል እንደሚቻል
የሚለው ጽንሰ-ሀሳብ ውስብስብ ሊሆን ይችላል። ግን የተስማሚነት መመዘኛ እንዴት እንደሚሰራ
ለመረዳት አጋዥ ሞዴል አለ። ይህንን ሞዴል “የእርግጠኛነት ሾል” ብለን እንጠራዋለን።

ወሳኝ እምነቶች

የውጫዊ ጫፍ እምነቶች

የእርግጠኝነት ሾል በተለያዩ እምነቶቻችን ላይ ያለንን የመተማመንን መጠን እንድናይ
ይረዳናል
ከእምነታችን ሉል ውስጥ አንድ ክፍልን እናስወግድ እና ከውጭው ጠርዝ እስከ ዋናው የሚዘልቅ
ሾጣጣ እንፈጥራለን እንበል። ይህንን ሾጣጣ ቀጥ አድርጎ በማቀናበር፣ ሽፋኖቹ የተለያዩ እምነቶቻችንን
የምንይዝበትን የመተማመን ደረጃን ያሳያሉ። የሾሉ አናት የእኛ ዋና እምነቶች ናቸው። የሾሉ የታችኛው ክፍል
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የራስን ሥነ-መለኮት መገንባት

ትምህርት 3፡ በራእይ ላይ መታመን

የእምነታችን ውጫዊ ጠርዝ ነው። ከላይ እና ከታች መካከል በተለያዩ የእምነት ደረጃዎች የምንይዛቸው
እምነቶች አሉ።
እንደ ክርስቲያን የሥነ-መለኮት ሊቃውንት ካሉት ዋነኞቹ ኃላፊነቶች አንዱ ለየት ያሉ እምነቶችን
በየትኛው ደረጃ ላይ መወሰን እንደሚቻል ማሳየት ነው። አንድ ሥነ-መለኮታዊ አቋም በክርስትና እምነት
ውስጥ ነው ብለን ከወሰንን ፣ በእርግጠኝነት ሾሉ ውስጥ የት እንደምናስቀምጠው ማወቅ እንፈልጋለን። ወደ
ላይ መሆን አለበት - በከፍተኛ የመተማመን ደረጃዎች የተያዘ? ወይም ወደ ታች መሆን አለበት - በዝቅተኛ
የመተማመን ደረጃዎች የተያዘ?
አሁን ፣ መንፈስ ቅዱስ አንዳንድ ጊዜ በልዩ መንገዶች የመተማመን ደረጃዎችን በውስጣችን
እንደሚፈጥር ምንም ጥርጥር የለውም። በትንሽ ማረጋገጫ ምክንያት በሆነ ነገር ራሳችንን ሙሉ በሙሉ
ልናምን እንችላለን። ምክንያቱን ለማብራራት ትንሽ ችሎታ ስላለን የእይታን ነጥብ እንጠራጠር ይሆናል።
አንዳንድ ጊዜ ፣ አንድ ነገር እውነት ወይም ሐሰት እንደሆነ በቀላሉ ይሰማናል። ስለነዚህ አይነት ልምዶች
ጠንቃቃ መሆን እና ለእግዚአብሔር ቃል ግምገማ መገዛት አለብን ፣ ነገር ግን እነዚህ ያልተለመዱ የመንፈስ
ሥራዎች ችላ ሊባሉ አይገባም።
አሁንም እምነታችን በእርግጠኝነት ሾሉ ውስጥ የት እንደሚቀመጥ ለመወሰን መንፈስ በመደበኛነት
የሚመራን እንዴት ነው? በጥቅሉ ፣ እኛ አልፎ አልፎ ፣ የእምነት ደረጃዎቻችንን ከታማኝ አክብሮት ውጤቶች
ጋር በትርጓሜ፣ በማህበረሰቡ ውስጥ መስተጋብር እና በክርስቲያናዊ አኗኗር ተፅእኖዎች ጋር ማጣጣም
አለብን እንላለን። በእነርሱ ተጽዕኖ ሥር ለመሆን ስንፈልግ፣ መንፈስ ብዙዎቹን እምነታችንን ወደ ተገቢ
አሰላለፍ ያመጣል።
በተግባራዊ ደረጃ ፣ ለትርጓሜዎች ተፅእኖዎች ፣ በማህበረሰቡ ውስጥ መስተጋብር እና ክርስቲያናዊ
አኗኗር ተፅእኖዎችን ማክበር ቢያንስ ሁለት መሠረታዊ ጥያቄዎችን እንድንጠይቅ ያደርገናል። በመጀመሪያ
በትርጓሜ፣ በማህበረሰብ ውስጥ መስተጋብር እና በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ በክርስትና መኖር መካከል ምን
ያህል ስምምነት አለ? የበለጠ ስምምነት ሲኖር፣ አንድን ጉዳይ በትክክል እንደ ተረዳነው የበለጠ መተማመን
ሊኖረን ይገባል። ሁለተኛ ጉልህ አለመግባባት ሲኖር ፣ አንድ ወይም ብዙ ተጽዕኖ ከሌሎቹ የበለጠ ግልፅ ነው?
አንድ ወይም ሁለት ተጽዕኖዎች ከሌላው ወይም ከሌሎቹ በበለጠ በደንብ ሲገለፁ፣ እኛ በእርግጠኝነት በሾሉ
ውስጥ ከፍ ባለ ጥርት የተደገፈውን እምነት እናስቀምጣለን። ነገር ግን ፣ የትርጓሜ ፣ የግንኙነት እና የክርስትና
አኗኗር ተፅእኖ እርስ በእርስ በማይስማሙ እና በግልፅ አለመኖራቸው እኩል ሲሆኑ ፣ ይህንን እምነት
በእርግጠኝነት ሾሉ ውስጥ ዝቅ እናደርጋለን።
በተለያዩ ቦታዎች ላይ የተለያዩ እምነቶችን እንድናስቀምጥ የሚያደርጉን ተጽዕኖዎች የተለያዩ ናቸው። ግን
ቅዱሳን ጽሑፎች ስለ አንዳንድ ነገሮች በጣም ግልፅ ስለሆኑ ስለሌሎችም በጣም ግልፅ ስላልሆኑ ቅዱሳት
መጻሕፍት ያስተምራሉ ብለን ከምናስበው አንፃር ማጠቃለል እንችላለን። ይህ ወደ ላይ እና ወደ ታች
እንዲሄድ ያደርገዋል። እንዲሁም የክርስቲያን ቤተክርስቲያን ወይም የማህበረሰቡን ተፅእኖ ፣ ከሌሎች
ክርስቲያኖች ጋር ያለንን መስተጋብር ማየትም እንችላለን። ምክንያቱም የክርስቶስ አካል ለዘመናት ይህንን
እምነት ደጋግሞ ሲያረጋግጥ ሲያዩ ፣ እኛ በግላችን ፣ እኛ ያን ያህል በራስ መተማመን ባይኖረንም ፣ ምናልባት
እኛ ልናምንበት እንደሚገባ በጣም ሊታመን ይገባናል። እነዚያን ዓይነት ነገሮች ፣ ወይም እኛ በእነዚህ ነገሮች
ማመን እንዳለብን በጣም እርግጠኛ ናቸው። ከዚያ ሦስተኛው አካል፣ እኔ እገምታለሁ፣ የግለሰብ
ክርስቲያናዊ ልምዳችን፣ ክርስቲያናዊ አኗኗራችን፣ የሕይወት ልምዶቻችን ነው። አሁን የመጽሐፍ ቅዱስ
ትርጓሜ ከእግዚአብሔር ልዩ መገለጥ ጋር የሚዛመድ መሆኑን እና ከሌሎች ክርስቲያኖች ጋር በማኅበረሰቡ
ውስጥ ያለው ሕይወት እና የእኛ የግል ኑሮ ከእግዚአብሔር አጠቃላይ መገለጥ ጋር የሚዛመድ መሆኑን
አስታውሱ። ስለዚህ እኛ እዚህ ምንም ተጽዕኖ ቢያሳድርብንም አሁንም ነገሮችን ለማስተማር
-31ቪዲዮዎችን፣ የትምህርት መመሪያዎችና ሌሎች ግብዓቶችን ለማግኘት Thirdmill at thirdmill.org. ይመልከቱ.

የራስን ሥነ-መለኮት መገንባት

ትምህርት 3፡ በራእይ ላይ መታመን

በእግዚአብሔር ላይ ተመርኩዘን እና እግዚአብሔር የሚያስተምረውን እንድንለይ እንዲረዳን መንፈስ
ቅዱስን እየፈለግን ነው። ነገር ግን እነዚህ ሦስት አካላት እንደመሆናቸው፣ እነዚህ ሦስት ተጽዕኖዎች በእኛ
ላይ ተጽዕኖ ያሳድራሉ - መጽሐፍ ቅዱስን መተርጎም ፣ ከሌሎች ክርስቲያኖች ጋር መገናኘት ፣ ክርስቲያናዊ
ሕይወታችንን መኖር - በእኛ ላይ ተጽዕኖ በሚያሳድሩበት ጊዜ ፣ አንዳንድ ጊዜ በተወሰኑ እምነቶች እና
በተወሰኑ ልምዶች እንዲሁም በተወሰኑ ስሜቶቻችን ላይ መተማመን እንዳለብን ይገፋፉናል፡፡ አንዳንድ
ጊዜ ወደ ታች ይገፉናል። በአጠቃላይ ሁል ጊዜ ባይሆንም ፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጓሜያችን ተገቢ ሲሆን
የክርስቶስ አካል ከእነርሱ ጋር ባለን ግንኙነት በአጠቃላይ የሚናገረው እና የግለሰባዊ ልምዶቻችን የበለጠ
እርስ በርሱ የሚስማሙ ሲሆኑ እምነትን በትክክለኛው ቦታ ላይ እንዳደረግን በራስ የመተማመን ስሜት
ይሰማናል፡፡
— ዶ/ር ሪቻርድ ኤል ፕራት ፣ ጁኒየር

ማጠቃለያ
በዚህ ትምህርት ውስጥ በእግዚአብሔር መገለጥ ላይ መታመን ክርስቲያናዊ ሥነ-መለኮታችንን
ለመገንባት እንዴት እንደሚረዳን መርምረናል። መገለጥን በማግኘት ሂደት ውስጥ እግዚአብሔር ልዩ እና
አጠቃላይ መገለጥን እንደሰጠን አይተናል እናም በፍጥረቱ እና በቅዱሳት መጻሕፍት አብረን በእርሱ መገለጥ
ላይ መመካት አለብን። በተጨማሪም መገለጥን መረዳት በኃጢአት ውጤቶች ተጎድቷል፣ ነገር ግን በመንፈስ
ቅዱስ ብርሃን ይታደሳል። በመጨረሻም በሥነ-መለኮታዊ እምነታችን ላይ መተማመንን ማዳበር የመጽሐፍ
ቅዱስ ትርጓሜ ተፅእኖዎችን፣ ከማኅበረሰቡ ጋር ያለው መስተጋብር እና በክርስትና አኗኗር ተፅእኖዎች ላይ
በማተኮር በከፍተኛ ደረጃ ላይ የተመሠረተ መሆኑን ተመልክተናል።
ክርስቲያናዊ ሥነ-መለኮትን ስንገነባ በተገኘበት ሁሉ በእግዚአብሔር መገለጥ መታመን አለብን።
ነገር ግን መለኮታዊ መገለጥን መረዳት እና መተግበር ከባድ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ትክክለኛውን መገለጥ
ለመረዳት ለሚያስችሉን ሂደቶች ያለንን ቁርጠኝነት ማደስ አለብን። እግዚአብሔርን በሚያስደስቱ መንገዶች
አስተምህሮዎቻችንን ፣ የአሠራርዎቻችንን መመዘኛዎች እና የልቦቻችንን ሁኔታ ለመቅረጽ ተስፋ ማድረግ
የምንችለው ከዚያ በኋላ ብቻ ነው።
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አስተዋጽኦ ያደረጉ ጸሐፊዎች
Vincent Bacote, Ph.D. (Host) is Associate Professor of Theology and Director of the Center for
Applied Christian Ethics at Wheaton College. Dr. Bacote holds an M.Div. from Trinity
Evangelical Divinity School with an emphasis on Urban Ministry, and an M.Phil. and Ph.D. in
Theological and Religious Studies from Drew University. He is a member of the American
Academy of Religion, the Christian Theological Research Fellowship and the Evangelical
Theological Society. A prolific writer and speaker, Dr. Bacote has authored and edited numerous
books, including The Spirit in Public Theology: Appropriating the Legacy of Abraham
Kuyper (Baker Academic, 2005) and The Political Disciple: A Theology of Public
Life (Zondervan, 2015). He is also a regular columnist for Comment and has contributed to
magazines such as Books and Culture, Christianity Today, and Think Christian. He and his family
reside in the Chicago area.
Dr. Steve Blakemore is the Assistant Professor of Philosophy at Wesley Biblical Seminary.
Dr. D.A. Carson is Research Professor of New Testament at Trinity Evangelical Divinity School
and Co-founder of The Gospel Coalition.
Dr. Biao Chen is Director of Chinese Projects at Thirdmill.
Dr. Andrew Davis is Senior Pastor at First Baptist Church of Durham, NC and is Visiting
Professor of Historical Theology at Southeastern Baptist Theological Seminary.
Dr. Bruce L. Fields is Chair of the Biblical and Systematic Theology Department and Associate
Professor of Biblical and Systematic Theology at Trinity Evangelical Divinity School.
Rev. Hutch Garmany is Pastor and Church Planter of Grace Community Trenton in Trenton,
Georgia.
Rev. Michael J. Glodo is Associate Professor of Biblical Studies at Reformed Theological
Seminary in Orlando, Florida.
Rev. Clete Hux is Director and Counter-Cult Apologist at Apologetics Resource Center in
Birmingham, AL.
Dr. Kelly M. Kapic is Professor of Theological Studies at Covenant College.
Dr. Robert G. Lister is Associate Professor of Biblical and Theological Studies at the Talbot
School of Theology.
Dr. Jeff Lowman is Senior Pastor at Evangel Church PCA in Alabaster, Alabama and Professor
of Homiletics and Systematic Theology at Birmingham Theological Seminary.
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Dr. Scott Manor is Assistant Professor of Historical Theology, Vice President of Academic
Affairs, and Dean of Faculty at Knox Theological Seminary.
Rev. Dr. Emad A. Mikhail is President of Great Commission College in Egypt.
Prof. Jorum Mugari is lecturer at Theological College of Zimbabwe and serves with City
Presbyterian Church in Bulawayo.
Dr. Andrew Parlee serves as a missionary with Greater Europe Mission and as a member of the
Faculty Board of Approval for Thirdmill.
Dr. Jonathan T. Pennington is Associate Professor of New Testament Interpretation and the
Director of Research Doctoral Studies at The Southern Baptist Theological Seminary.
Dr. Gregory R. Perry is Vice President for Strategic Projects at Thirdmill and former Associate
Professor of New Testament and the Director of City Ministry Initiative at Covenant Theological
Seminary.
Dr. Richard L. Pratt, Jr. is Co-Founder and President of Thirdmill.
Dr. Tim Sansbury is Assistant Professor of Philosophy and Theology and Vice President of
Administration at Knox Theological Seminary.
Rev. Pablo Torres is Pastor of Iglesia La Viña in Orlando, FL.
Dr. Larry Trotter is Pastor of Florida Coast Church in Pompano Beach, FL, an adjunct professor
at Knox Theological Seminary, and formerly, the country director for Mission to the World in
Mexico.
Dr. Eric J. Tully is Associate Professor of Old Testament and Semitic Languages at Trinity
Evangelical Divinity School.
Dr. Guy Waters is Professor of New Testament at Reformed Theological Seminary.
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የቃላት ፍቺ
ተፈጥሯዊ መገለጥ - በተፈጥሮ ዓለም እና
በአስተዳደር ተራ ሥራዎች አማካይነት የሚመጣ
በስጦታው አማካኝነት የሚገኝ የእግዚአብሔር
እውቀት

አናሎግ - ከተለያዩ ዲግሪዎች ወይም ጥራቶች ጋር ወይም
የሚዛመድ
ጆን ካልቪን- (1509-1564) የክርስትና ሃይማኖት
መዋቅር የፃፈው ፈረንሳዊው የሃይማኖት ምሁር እና ቁልፍ
የፕሮቴስታንት ተሃድሶ አራማጅ የነበረ

የተፈጥሮ ሥነ -መለኮት - በአጠቃላይ መገለጥ በኩል ስለ
እግዚአብሔር ለመማር የሚደረግ ቀጣይ ሙከራ

የጋራ ጸጋ - ለሁሉም ሰዎች የተገለጠው የእግዚአብሔር
ቸርነት

ኖትክ - ከአእምሮ ጋር የተያያዘ፣ ኃጢአት በሰው አእምሮ
ላይ ያደረሰውን ውጤት የሚያሳይ

የእርግጠኛነት ሾል - ከላይ ዋና ዋና እምነቶችን
የሚወክልበት እና የታችኛው የውስጠኛውን የእምነት
ደረጃን የሚያመለክት፣ በመካከላቸው ያለው ደግሞ
የተለያዩ የእምነት ደረጃዎችን የሚያመለክት ሞዴል ነው፡፡

ኦርቶዶክስ – ትክክለኛ ወይም ቀጥተኛ አስተምህሮ
ኦርቶፓቶስ – ትክክለኛ ስሜት ወይም ፍልቀ-ስሜቶች

የተደበቀው አምላክ - የላቲን ቃል ትርጉሙ “የተደበቀ
አምላክ” ማለት ነው

ኦርቶፕራክሲስ – ትክክለኛ ተግባር ወይም ልምምደ

ዶክትሪን - በሥነ -መለኮታዊ ርዕሰ ጉዳይ ላይ የመጽሐፍ
ቅዱስ ትምህርቶች ውህደት እና ማብራሪያ

መገለጥ/ራእይ - እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የሚገልጠው
እውነት

የእውቀት ብርሃን ዘመን – በሃይማኖታዊ ፣ በማህበራዊ እና
በፖለቲካ ወጎች ላይ የሰውን ምክንያት ያጎላ የ 17 ኛው እና
የ 18 ኛው ክፍለዘመን የፍልስፍና እንቅስቃሴ

ሁለተኛ ምክንያቶች - የተፈጠሩ ነገሮች ሆነው ክስተቶች
እንዲከሰቱ ሁለተኛ ሚና የሚጫወቱ ናቸው
ልዩ መገለጥ - እግዚአብሔር በሕልሞች ፣ በራእዮች ፣
በነቢያት ፣ በቅዱሳን ጽሑፎች እና በሌሎች ተመሳሳይ
መንገዶች ስለራሱ እና ፈቃዱን ለተወሰኑ ሰዎች መግለጹ።

ውስጥ መገለጥ – ልዩ ግንዛቤ ወይም ማስተዋዋ ላላቸው
ለተመረጡ ጥቂቶች ብቻ የተገለጠ ወይም የተስተዋለ

ሥነ -መለኮት - በቀጥታ ወደ እግዚአብሔር የሚያመለክት
ወይም ከእግዚአብሔር ጋር በተያያዘ ርዕሰ ጉዳዮችን
የሚገልጽ ማንኛውም ጉዳይ

አፈታት – ከግሪክ ቃል “ትርጓሜ ወጥቷል” ወይም “ከ”
የመጣ፣ የቅዱሳት መጻሕፍት ምንባብ ትክክለኛውን
ትርጓሜ የማውጣት ሂደት

የብዙ ተደጋጋሚ ትስስር - በተለያዩ እምነቶች ወይም
ሥርዓቶች መካከል ብዙ አመክንዮአዊ ግንኙነቶች

አጠቃላይ መገለጥ - ሕልውናውን ፣ ተፈጥሮውን ፣
መገኘቱን ፣ ድርጊቶቹን እና ፈቃዱን ለሰው ልጆች ሁሉ
እንዲያውቅ እግዚአብሔር የተፈጥሮን ዓለም እና ድርጊቱን
መጠቀሙን የሚያሳይ

ዌስትሚኒስተር የእምነት መግለጫ - በዌስትሚኒስተር
መለኮታዊ ጉባኤ የተዋቀረ እና በ1647 የታተመ
ትምህርታዊ ማጠቃለያ።

አብርሆት - መለኮታዊ የእውቀት ወይም የመረዳት ስጦታ
፣ በዋነኝነት በእውቀት ፣ በመንፈስ ቅዱስ ሥራ የተሰጠ
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